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Temat tygodnia: WIELKANOC 

Propozycje zadań dla dzieci 5 – letnich grupa ,, Stokrotki” 
Zdjęcia prac dzieci prosimy przesyłać na 
adres:beata.topolska2707@gmail.com  
 

Poniedziałek 29.03.2021 

Temat dnia: ,,Jajko, jajeczko’’. 

Zabawa badawcza ,,Poznajemy budowę jajka’’. 

Rozbijamy jajko i oglądamy jego zawartość. Nazywamy poszczególne części składowe : 

skorupka, biało, żółtko. Rodzice pokazują dziecku dwa jednakowe jajka . Proszą , aby 

zastanowiły się , po czym można poznać , że jedno z nich jest surowe , a drugie 

ugotowane. Następnie rodzic wprawia w ruch obrotowy oba jajka. Dzieci obserwują 

poruszające się jajka i określają , które z nich kręci się szybciej. Rozbijają jajko i 

sprawdzają , czy miały rację. 

 

Zapoznanie z literką J j. 

Karta pracy strona 39 ,,Odkrywam siebie . Przygotowanie do czytania, pisania i 

liczenia”. 

 

Słuchaj piosenki i spróbuj ją zaśpiewać. 

 

https://soundcloud.com/user-956760406/koszyczek-dobrych-ycze-

s-i-muz?in=user-956760406/sets/odkrywam-siebie-bb-cd2#t=0:00 

 

Jajko jajeczko- będziesz pisaneczką. 

 
Kara pracy str.59. 

Oglądanie pocztówek związanych z Wielkanocą; zwracanie uwagi na powtarzające się 

na niej elementy, wypowiadanie się na ich temat. 

 

Zabawa ruchowa ,,Kura i kurczęta”. 

 
Dziecko naśladuje kurczątko a rodzic kwokę. Kwoka wymyśla sposób w jaki kurczątko 

będzie się poruszało, np. idzie w przysiadzie, na palcach, podskakując. 

 

 

Praca plastyczna ,,Kurczątko”. 
Spróbuj narysować kurkę, jajeczka i kurczątka. 
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Wtorek 30.03.2021 

Temat dnia: ,,Wielkanocny stół”. 

 

Słuchanie wiersza. 

 

Wielkanocny stół" E. Skarżyńska 
 

Nasz stół wielkanocny 
haftowany w kwiaty. 
W borówkowej zieleni 
listeczków skrzydlatych 
lukrowana baba 
rozpycha się na nim, 
a przy babie - 
mazurek w owoce przybrany. 
 
Palmy pachną jak łąka 
w samym środku lata. 
Siada mama przy stole, 
A przy mamie tata. 
I my. 
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Wiosna na nas 
zza firanek zerka, 
a pstrokate pisanki 
chcą tańczyć oberka. 
 
Wpuśćmy wiosnę, 
Niech słońcem 
zabłyśnie nad stołem 
w wielkanocne świętowanie 
jak wiosna wesołe! 
 
Rozmowa na temat wiersza.  
 

,,Wielkanocny stół”. 
 
Karta pracy str.61. 
 

Utrwalenie piosenki ,,Koszyczek dobrych życzeń”. 
 
Zwrotki zagraj na klockach, łyżkach lub innych przedmiotach w rytmie me-
lodii piosenki. 
Spróbuj zaśpiewać refren  piosenki i maszeruj w lewą stronę ( jedno obej-
ście) a później w prawą stronę( jedno obejście). 
 

Zabawa dydaktyczna ,,Szukamy ukrytych pisanek”. 
 
Rodzic chowa w różnych miejscach pisanki, lub połówki papierowych ( po-
przecinane w różny sposób). Dzieci określają gdzie znalazły swoje połówki 
pisanek, zwracając uwagę w jakich miejscach zostały ukryte ( np.za wazo-
nem, na biurku, pod serwetką). Dobierają pisanki zgodnie z wzorem przecię-
cia i składają je w całość. 
 

,,Kogucik”- kolorowanka wodna. 
 
Karta z kogutem( kolorowanka wodna) potrzebujesz kubek z wodą i pędze-
lek. 
 

Zabawa taneczna przy piosence ,,Kokoszeczka”. 
Zaproś do zabawy rodziców. 
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Środa 31.03.2021 

,,Kurczątko”W.Szumanówna. 
Narysuj kurczątko według wiersza 

 

Kurczątko z jajeczka się urodziło…(rysujesz kółeczko) 

Główkę, brzuszek wychyliło.(dorysowujesz główkę) 

Na dwie nóżki wyskoczyło,(dorysowujesz nóżki) 

Czarne oczka otworzyło.(rysujesz kurczątku oczko) 

Dziobek mały rozchyliło.(dorysowujesz dziobek) 

 

Naśladuj głosy: kury,koguta i kurczątka. 

Powiedz kto jest tatusiem , a kto mamusią kurczątka. 

 

Karta pracy G i H i karta  21. 

 

,,Kwoka”. 
Zaśpiewaj piosenkę o kwoce. 

 

  https://soundcloud.com/user-956760406/kwoka-la-pollaida-s-polskie?in=user-
956760406/sets/odkrywam-siebie-bb-cd2 
 
 

Czwartek  01.04.2021 
 

Rozwiązywanie zagadek:  
 

Mam czerwone nóżki , 
Jestem żółtą kulką, 

A kiedy urosnę, 
To zostanę kogutem, lub kurką. 

 
 

Cukrowe- są blisko pisanek. 
Prawdziwe, rogate- wiodą latem 

Stado na górską polanę. 
 

Jak się nazywa  
Skorupka od jajek,  
Która się na cacko 
Świąteczne nadaje. 
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Upleciony ze słomy, z wikliny,  
Chętnie nosi owoce, jarzyny. 

Podwieczorek też wezmie czasem, 
A i grzyby przyniesie z lasu. 

 
Wymyśl sam zagadki np. o pisance, palmie, śmigusie- dyngusie, babce wielkanocnej. 

 

Zabawy słowami. 
 

Zabawa ,,Prawda czy fałsz”. 
 

Słuchajcie wypowiadanych zdań. Jeżeli według was , są one prawdziwe, wstań,a gdy uważasz 
że nie są prawdziwe tup nogami w podłogę. 

 
Zdania:  

 
Pisanki to ozdobione jajka. 

Do koszyka w Wielkanoc obok pisanek kładziemy warzywa. 
Baranek wielkanocny może być z ciasta. 
Cukrowe zajączki robimy z pietruszki. 

W czasie Wielkanocy dzielimy się jajkiem. 
Święta wielkanocne są w zimie. 

Bazie- kotki rosną na sośnie. 
 

Rytmicznie dzielimy słowa kojarzące się z Wielkanocą. 
 

Pi-san-ki, ba-ra-nek, za-ją-czek,ko-szy-czek, o- wies, Wiel-ka-noc,ba-zie,ku-ra, 
 

,,Koszyczek dobrych życzeń”. 
 

Zaśpiewaj piosenkę . 
 

 Porozmawiaj z rodzicami co włożycie do wielkanocnego koszyczka. 
 

Poproś rodziców by opowiedzieli o swoich zwyczajach świąt wielkanocnych 
(np.przedświąteczne porządki, robienie pisanek, święcenie pokarmów, odwiedzanie grobu  

Pana Jezusa, śniadanie wielkanocne i charakterystyczne potrawy, odwiedzanie się i dzielenie 
się jajkiem,zwyczaj oblewania się wodą). 

 
Wykonaj kartkę wielkanocną (karta pracy 19). 
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