
 

 

 

 

 

 

 

 

Środa  08.04.2020 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. Taniec kurcząt w skorupkach – M. Musorgski  –  

 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

 

Słuchanie i rozmowa na temat melodii - Zamknijcie oczy i posłuchajcie; słyszycie, jak 

bawią się kurczątka? - Jaka jest melodia: wesoła/smutna, wolna/szybka? 

Dowolna ilustracja ruchowa utworu muzyki poważnej. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


 

3. Wysłuchaj wiersza Olgi Adamowicz pt. „Wielkanoc” 

Wielkanocny baranek zamieszkał w koszyku, 

Kolorowych jajek jest też w nim bez liku. 

I smaczna szyneczka gotowa do święcenia, 

Jeden drugiemu składa dziś życzenia. 

Wielkanocne święta, o nich każdy pamięta, 

Serce się raduje, uśmiech dziś króluje. 

Dzwonimy do bliskich, kartki wysyłamy, 

Choć mieszkają daleko, to o nich pamiętamy. 

Do wspólnego śniadania z rodziną siadamy, 

To, co poświęcone z koszyczka zjadamy. 

Poniedziałek Wielkanocny to świąt drugi dzień, 

Wszystkie dzieci już czekają, by móc wodą polać się. 

Bo to przecież śmigus-dyngus – dużo wody trzeba, 

Oby tylko nas nie skropił, jakiś deszczyk z nieba. 

Wszystkim dużym i tym małym składamy życzenia, 

Zdrowia, szczęścia i radości, niech Wam uśmiech w sercach gości, 

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje, a bogaty zajączek prezentami obdaruje. 

WESOŁYCH ŚWIĄT! 

 

Pytania do wiersza: 

 Co znalazło się w Wielkanocnym koszyku? 

 Co jeszcze można tam włożyć? 

 W jaki sposób możemy złożyć życzenia naszym bliskim na odległość? 

 Co zjadamy podczas śniadania Wielkanocnego? 

 Na co czekały dzieci? 

 Kto zwyczajem Wielkanocnym obdarowuje dzieci prezentami? 

  



 

4. Wymień i pokoloruj tylko te produkty, które pasują do Wielkanocnego koszyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dla chętnych karta pracy do druku 

 

 

 



Linki do wykorzystanych w scenariuszach zdjęć i kart pracy: 

https://www.mama-bloguje.com/szlaczki-kropki-labirynt-wielkanocne-zadania-dla-

przedszkolaka 

https://www.rynek-rolny.pl/artykul/hodowla-strusi-najwazniejsze-informacje-i-

ciekawostki,4.html 

https://velvetmedium.blogspot.com/2016/05/jajko.html 

https://www.telemagazyn.pl/film/strus-zycie-w-biegu-2365017/ 

http://przepiorki.eu/ 
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