
 

 

 

Czwartek  09.04.2020 r. 

Temat: „Wielkanoc” 

 

1.Powitanie z nauką wiersza.  Dziecko powtarza za Rodzicem:  

Na Wielkanoc czekamy, jak zajączki się witamy! ( dzielenie się uśmiechami i kilka 

podskoków obunóż ) 

Wielkanocne jajeczka, to kraszanka i pisaneczka. (rysowanie owali  w powietrzu)  

Bardzo je lubimy, w koszyczku ułożymy.  

Do koszyczka też dodamy, to co na Wielkanoc mamy.  Więc jajeczko i kiełbaska, trochę 

szynki no i babka. Sól by także się przydała, by Wielkanoc smakowała (naśladowanie 

wkładania).  

 

2.Zabawa „ NASZ STÓŁ WIELKANOCNY” – do zabawy można wykorzystać 6 

talerzyków i 6 kubeczków wyciętych z kolorowego papieru,  można wykorzystać również 

inne rekwizyty , które będą naśladowały naczynia stołowe, w gazetkach reklamowych lub 

innych wyszukujemy obrazki przedstawiające np: babkę wielkanocną, pisanki , kiełbaskę, 

itp. wycinamy je, układamy  na stole. Podczas układania na stole rozmawiamy ile jest 

talerzyków, kubeczków, jakie artykuły spożywcze, przeliczamy je oraz staramy się 

posługiwać określeniami: z prawej strony, z lewej strony itd. 

 

 



 

 

3.Zabawa ruchowo- naśladowcza „Zbliżają się święta”.   
 

Zbliżają się święta, idziemy na zakupy, po środki czystości (chód w miejscu). 

Myjemy okna (koliste ruchy dłońmi we wspięciu na palce). Wycieramy 

kurze (ruchy dłońmi wokół siebie na wysokości brzucha, ramion), 

odkurzamy (posuwiste ruchy rąk). Pieczemy ciasto. Wbijamy jajka (klaśnięcia 

w dłonie), sypiemy mąkę (naśladowanie ruchu sypania i wymawianie: 

szu, szu, szu), lejemy mleko (naśladowanie ruchu lania i wymawianie: 

ciur, ciur, ciur), ozdabiamy ciasto lukrem w kolorowe wzorki 

(rysowanie w powietrzu linii prostych, falistych, zygzakowatych, owalnych, 

spiralnych). Świąteczne przygotowania skończone, zmęczeni siadamy. 

 

4.Wielkanocna serwetka. 

Zapraszamy do zabawy podczas wycinania serwetek z białego papieru (może być do 

ksero). Serwetkę prosimy zostawić na następny dzień , gdyż będzie potrzebna do pracy 

plastycznej. Podczas wycinania rodzic zwraca uwagę na bezpieczne korzystanie z 

nożyczek. Wycinanie to świetna zabawa , ale niesie ze sobą pewne zagrożenia np. 

skaleczenie palca.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Weź kartkę A4 (taką jak do drukarki) 

2. Przyłóż prawy górny róg kartki do lewego boku strony, prawy górny róg  kartki A4. A 

następnie przyłóż go do lewego boku kartki, tak aby kartka wyglądała na kwadrat. 

Na dole strony zostanie nam pasek, który należy odciąć. 

3. Powstały kwadrat składamy tak, by powstał trójkąt. 

4. Otrzymany trójkąt składamy dwukrotnie na pół, a następnie rozkładamy ostatni 

trójkąt. Powstałe zagięcia będą naszymi liniami pomocniczymi (patrz rysunek). 

5. Teraz najtrudniejsza część: górną krawędź  trójkąta podziel na trzy i złóż jak na 

rysunku. 

6. Powstałe na górze "rogi" odetnij nożyczkami. 

7. Masz gotowy trójkąt do wycinania śnieżynek. Teraz wystarczy go tylko odpowiednio 

powycinać i śnieżynki z papieru gotowe. 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

1. „Mazurek” – poznanie podwójnego znaczenia tego słowa:  

 Mazurek utwór muzyczny,  

 Mazurek ciasto.  

Zapraszamy do wysłuchania F. Chopina – Mazurek op.17nr4 , Mazurek a-moll 

op.68nr2 

www.youtube.com/watch?v=Bmalag30e4uo 

https://www.youtube.com./playlist?list... 

Oglądanie obrazków przedstawiających ciasto mazurek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Bmalag30e4uo
https://www.youtube.com./playlist?list


Proponujemy zabawić się w piekarza i przygotować swojego mazurka z wykorzystaniem 

masy solnej. Ozdobić możecie malując je farbami. 

Masa solna 

To najłatwiejsza do przygotowania domowa masa plastyczna z produktów, które są w 

każdym domu. Do przygotowania masy solnej wystarczy mąka, sól i woda. Z gotowej 

masy solnej można lepić figurki albo wykrawać kształty. Gotowe dekoracje można 

pomalować farbami i zostawić do wysuszenia. Masę solną można zabarwić podczas 

wyrabiania np. barwnikiem spożywczym  albo przyprawami – np. po dodaniu kurkumy 

masa będzie zabarwiona na żółto. 

 

Składniki na masę solną 

 szklanka mąki 

 szklanka soli 

 ½ szklanki wody  

 

Przepis na masę solną 

W misce wymieszaj mąkę z solą a następnie dodaj wodę i dokładnie wymieszaj a 

następnie ugniataj do uzyskania jednolitej gładkiej i elastycznej masy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


