
Scenariusz zajęć – tydzień I (29.03-02.04)  

Krąg tematyczny: Święta, święta, biją dzwony 

 

 

Zestaw ćwiczeń porannych nr 15 na cały tydzień: 

– „Wesołe figurki” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Dzieci maszerują, biegają, podskakują (w zależności od rytmu granego na tamburynie przez 

N.) Gdy muzyka cichnie, dzieci zastygają na chwilę w dowolnej pozie. Zabawę powtarzamy 

kilkukrotnie.                                  

• tamburyn(alternatywa: dowolny instrument) 

– „Podaj pisankę” – zabawa ruchowa ze skłonami w przód. Dzieci stoją w parze, plecami do 

siebie, nogi w lekkim rozkroku. Na sygnał N. wykonują skłon w przód i podają sobie 

woreczki-pisanki, „przez okienko” utworzone między ich nogami.  

• woreczki gimnastyczne(alternatywa: małe poduszki) 

– „Spacer z pisanką” – ćwiczenie równowagi. Dzieci są ustawione w rozsypce. Maszerują, 

wysoko unosząc kolana. Na sygnał N. (uderzenie w tamburyn) dzieci stają na jednej nodze, 

kładąc sobie woreczek-pisankę na kolanie drugiej nogi (uniesionej w gorę). Na zmianę ćwiczą 

chód i stanie jednonóż na prawej i lewej nodze. Maszerując, dzieci trzymają woreczek-

pisankę na głowie.  

• tamburyn, woreczki gimnastyczne(alternatywa: małe poduszki, dowolny instrument) 

– „Złap pisankę” – zabawa z elementem rzutu i chwytu. Dzieci stoją w rozsypce i podrzucają 

woreczki do góry, przerzucając je z ręki do ręki. N. prosi dzieci, by „przykleiły” łokcie do 

boków ciała i nie odrywały ich w trakcie ćwiczenia. Dzieci cały czas śledzą wzrokiem swoje 

pisanki. 

• woreczki(alternatywa: małe poduszki) 

Utrudnienie w drugim tygodniu: Dzieci stoją w parach, twarzami do siebie. Jedno dziecko 

rzuca woreczek, drugie je łapie (na przemian).  

– „Brzuszek w górę, brzuszek w dół” – zabawa uspokajająca. Dzieci leżą z woreczkami na 

brzuchu. Podczas wdechu nosem – woreczki się unoszą, podczas wydechu – woreczki 

opadają. 

• woreczki gimnastyczne(alternatywa: małe poduszki) 

 

 

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 15. 

– „Kurczęta do kurnika” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci poruszają się 

swobodnym biegiem w rytmie granym przez N. na tamburynie. Na hasło N.: Kurczęta do 

kurnika – dzieci biegną na miejsce wyznaczone za pomocą liny, przyjmują pozycję siadu 

skrzyżnego, ramiona w pozycji „skrzydełek”. Na dźwięk tamburyna ponownie ruszają 

biegiem po sali. Zabawę należy powtórzyć wielokrotnie.  

• tamburyn, lina gimnastyczna(alternatywa: dowolny instrument, sznurek) 

– „Zajączek” – ćwiczenie wyprostne. Dzieci siedzą w kręgu w siadzie skrzyżnym (plecy 

wyprostowane, ręce na kolanach). N. pośrodku koła kładzie styropianowe jajka – pisanki. 



Jedno dziecko wciela się w rolę zajączka. Dziecko-zajączek siedzi w środku koła, pilnuje 

pisanek. Ma zamknięte oczy i uważnie nasłuchuje, z której strony nadchodzi „złodziej” jajek. 

N. wyznacza dziecko, które próbuje zdobyć jajka. Jeżeli mu się to uda, zajmuje miejsce         

w środku koła i zamienia się w zajączka. Dotychczasowy zajączek siada w kole razem            

z pozostałymi dziećmi. Jeżeli zajączek usłyszy, z której strony nadciąga intruz, i wskaże 

dłonią właściwy kierunek – obroni pisanki, a przedszkolak, który próbował je zdobyć, wraca 

na swoje miejsce. Zabawę należy powtórzyć wielokrotnie.  

• styropianowe jajka(alternatywa: piłki) 

– „Pisanki i baranki” – zabawa bieżna. Dzieci podskakują, maszerują lub biegają w rytmie 

granym przez N. na tamburynie. Na hasło: Pisanki – układają się w leżeniu przodem,              

a następnie przetaczają się na plecy (turlają się jak pisanki). Na zapowiedź: Baranki – szybko 

dobierają się w pary i dotykają czołami jak rywalizujące ze sobą zwierzaki. Zabawę należy 

powtórzyć wielokrotnie, 

zmieniając rytm grany na tamburynie. 

• tamburyn(alternatywa: dowolny instrument) 

– „Kacza mama” – zabawa naśladowcza. Dzieci są ustawione w rzędzie, jeden za drugim, 

poruszają się za N. – kaczą mamą. Kacza mama idzie, poruszając skrzydłami – ramiona zgięte 

w łokciach poruszają się z góry na dół. Idzie z lekko ugiętymi kolanami. Rozgląda się na 

boki, wykonuje skręty szyi w lewo  i w prawo. Macha szeroko rozpostartymi ramionami jak 

skrzydłami. Idzie w przysiadzie, trzymając się za kostki. Kołysze się z boku na bok. Dzieci-

kaczuszki naśladują kaczą mamę. 

– „Wyścig z pisanką” – ćwiczenie zwinności. Dzieci kolejno niosą na łyżce styropianowe 

jajko, okrążają pachołek(krzesło) i wracają do swojego rzędu. Przekazują łyżkę z jajkiem 

następnej osobie, a następnie ustawiają się na końcu rzędu. Zabawa trwa do momentu, aż 

wszyscy zawodnicy pokonają trasę wyścigu.  

• 2 łyżki, styropianowe jajka, 2 pachołki(krzesła) 

– „Idą kaczuszki” – ćwiczenie przeciw płaskostopiu. Dzieci spacerują w rożnych kierunkach 

po sali. Na zapowiedź: Idą kaczuszki – dzieci poruszają się z podkurczonymi palcami stop, 

obciążając zewnętrzne krawędzie. Po chwili wracają do zwykłego marszu. Zabawę należy 

powtórzyć wielokrotnie. 

– „Marsz” – zabawa uspokajająca. Dzieci maszerują dookoła sali, na przemian krokiem 

zwykłym i ze wspięciem na palce. 

 

 

 

Poniedziałek, 29 marca 

Temat: Poznajemy tradycję 

1. „Wielkanocny stół” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat tradycji 

wielkanocnych. 

Wielkanocny stół 

Marlena Szeląg 

Wielkanocny stół już obrusem nakryty, 

w rzeżuszce baranek cukrowy ukryty. 

Na środku święconka, a w niej pisanki 

– jajka zdobione we wzorki i plamki. 

W wazonie świątecznie się prezentują 

bazie, co kotki swe pokazują. 



Już na talerzach kiełbasa biała, 

zalana barszczem jest prawie cała. 

A tam mazurek – wypiek świąteczny, 

posyła babie ukłon serdeczny. 

Tuż obok talerz – jajka w nim siedzą, 

wraz z życzeniami bliscy je zjedzą... 

Już na śniadanie goście przybyli 

– na stole symbole tradycji odkryli. 

 

N. zadaje dzieciom pytania do wysłuchanego utworu: O jakim święcie jest mowa w wierszu? 

Czym nakryty był stół? Co znajdowało się na świątecznym stole? Po co na święta 

Wielkanocne szykuje się jajka? Jak myślicie, co to jest tradycja? Czy według was jest ważna, 

dlaczego? Jakie znacie inne tradycje związane z Wielkanocą, o których nie było mowy           

w wierszu? 

 

2. „Szykujemy wielkanocny stół” – zabawa tematyczna. Dzieci wraz z N. szykują dla 

misiów i lalek wielkanocny stół.  

• biały obrusik, zabawkowe naczynia i sztućce, zabawkowe produkty spożywcze        

i/lub ilustracje przedstawiające potrawy wielkanocne, pisanki, wazon z baziami, 

cukrowy baranek, spodek z rzeżuchą, miśki i lalki 

3. „Do wielkanocnego stołu!” – zabawa ruchowa. N. układa na środku sali (z lin lub 

skakanek) duży prostokąt – stół wielkanocny. Dzieci biegają po sali w rytmie 

wygrywanym przez N. na tamburynie, omijając prostokąt. Gdy muzyka cichnie, dzieci 

siadają w siadzie klęcznym wokół wielkanocnego stołu                                                  

• skakanki/liny, tamburyn-dowolny instrument 

4. Praca w kartach pracy str.21 – ćwiczenia motoryki małej, zdobywanie 

wiadomości na temat tradycji związanych z Wielkanocą. Dzieci nakrywają do 

świątecznego stołu, wykorzystując do tego celu nalepki. Podają nazwy świątecznych 

potraw, wymieniają tradycje związane z Wielkanocą. 

            • KP2.21 

 

 

 

Wtorek, 30 marca 

Temat: Przygotowania do świąt 

1. „Kotki czy kot?” – zabawa tematyczna. N. pokazuje dzieciom kota maskotkę           

i gałązkę bazi. Dzieci podają nazwy tych przedmiotów i opisują ich wygląd, zwracając 

szczególną uwagę na podobieństwa między kotem a kotkami bazi.  

• kot maskotka, gałązka wierzbowa z „kotkami” 

2. „Gdzie jest kotek?” – zabawa integracyjna. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, 

dłonie trzymają zaciśnięte w pięści przed sobą. Ochotnik wstaje i na chwilę zamyka 

oczy. W tym czasie N. daje jednemu z siedzących dzieci „kotka” (bazie). Stojące 

dziecko-tropiciel musi wskazać, gdzie ukrył się „kotek” (może zgadywać trzy razy). 

Po odnalezieniu „kotka” lub po trzech nieudanych próbach następuje zmiana 

tropiciela.  

• bazie „kotki” 



3. „Kolorowe bazie” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat utworu. 

 

Kolorowe bazie 

Jerzy Ficowski 

W wielkanocny dzień do domu 

przyszły białe bazie w gości, 

by pisankom po kryjomu 

kolorów zazdrościć. 

Bo ich nie pomalowano, 

nikt o baziach nie pamiętał, 

choć też chciały na Wielkanoc 

przywdziać strój od święta. 

Nie chcą się już dłużej bielić, 

chcą w zieleni żyć, w purpurze! 

Czyż są gorsze aniżeli 

zwykłe jajko kurze? 

 

Aż z lusterka przyfrunęła 

malusieńka, śmieszna tęcza. 

Zaraz wzięła się do dzieła, 

by je poupiększać! (…) 

Ubarwiła każdą baźkę 

mała tęcza uśmiechnięta! 

I dopiero wtedy właśnie 

zaczęły się święta. 

N. zadaje dzieciom pytania do wysłuchanego utworu: Kto przyszedł w wielkanocny poranek 

do domu? Po co przyszły bazie? Czy bazie mogą chodzić? Komu zazdrościły? Kto pomalował 

bazie? Jakie stały się bazie? Czy historia przedstawiona w wierszu mogła się zdarzyć 

naprawdę? 

4. „Bazie” – praca plastyczna. Dzieci rysują na kolorowym kartonie trzy grube 

brązowe kreski – są to gałązki. Następnie drą fragment czarno-białej gazety na małe 

kawałki – będą to bazie kotki. Dzieci naklejają „kotki” na narysowanych gałązkach.  

• kolorowe kartony, brązowe kredki, czarno-biała gazeta, klej 

5. „Wędrująca gałązka” – zabawa ruchowa. Dzieci maszerują w rytm melodii granej 

przez N. Podczas przerwy w muzyce N. mówi: Gałązka w gorę! – dzieci stają            

w miejscu i wysoko podnoszą ręce, na hasło: Gałązki w dół! – dzieci kucają i kładą 

dłonie przed sobą na podłodze. 

            • dowolny instrument perkusyjny 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa 31 marca 

Temat: Kolorowe pisanki 

1. „Jajko” – rozwiązanie zagadki M. Szeląg. 

 

Jajko 

Na wsi je znajdziesz w każdym kurniku, 

a na Wielkanoc w świątecznym stroiku. 

Dobre na twardo, na miękko, smażone, 

pisanką się staje, gdy jest zdobione. 

2. „Rysujemy jajka światłem” – ćwiczenia motoryki. N. przyciemnia salę. Do tablicy 

przypina duży arkusz papieru, na którym narysowane jest jajko w kształcie litery        

o z zaznaczonym (za pomocą strzałki) kierunkiem kreślenia. N. rysuje pisankę 

światłem latarki, a następnie wybiera kolejnych ochotników spośród dzieci.  

• latarka, duży arkusz papieru z narysowanym jajkiem w kształcie litery                       

o z zaznaczonym (za pomocą strzałki) kierunkiem kreślenia 

3. „Liczymy jajeczka” – doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania. Dzieci 

biorą po 6 wyciętych z papieru pisanek. N. podaje rożne działania, np. mowi: Ile to 

jest dwie pisanki dodać dwie pisanki?, a dzieci dokładają lub odejmują sylwety jajek   

i podają wynik.  

• sylwety jajek wycięte przez dzieci 

 

 

Czwartek 01 kwietnia 

Temat: Wielkanocna piosenka 

 

1. „Wielkanocne zagadki” – rozwiązywanie zagadek słownych M. Szeląg. 

Baranek 

Położyły go obok rzeżuchy 

w wielkanocnym koszyku maluchy. 

Dołożyły pięć pisanek: 

„Niech się cieszy, nasz…!” 

Koszyczek wielkanocny 

W nim baranek i pisanki, 

wielkanocne niespodzianki. 

W nim też kurczak się ukrywa, 

jak ten koszyk się nazywa? 

Baba wielkanocna 

Słodkim lukrem jest polana, 

na Wielkanoc jest podana. 

Pisanki 

Na Wielkanoc jajka zdobię, 

rożne szlaczki na nich robię. 

Dodam także naklejanki 

i tak z jajek są... 



2. Wysłuchanie piosenki „Śniadanko baranka” i rozmowa na jej temat. N. pyta: Kto jest 

bohaterem piosenki? Jakie jeszcze zwierzęta były wymienione w piosence? Co je na 

śniadanko baranek, a co inne zwierzęta z piosenki? Czy piosenka jest wesoła, czy 

smutna? 

 

Śniadanko baranka 

 

Królik chrupie marchew, myszka zjada serek. 

Kotek pije mleko, kości je Azorek. 

Teraz spytam, czy ktoś wie, co baranek je? 

Ref.: Baś, baś baranku, chodź na śniadanko, 

Mam tu dla ciebie trawę i sianko. 

Baś, baś baranku, pachnące sianko 

Nie mów meee, nie mów beee 

Tylko jedz. 

 

Misie lubią miodek, ziarna kurka dziobie. 

Dzieci kaszkę z mlekiem zajadają sobie. 

Teraz spytam, czy ktoś wie, co baranek je? 

Ref.: Baś, baś baranku... 

 

Piosenka dostępna na stronie: https://youtu.be/PhkxYxtsa1k 

 

3. Praca w kartach pracy strona 22 – ćwiczenie grafomotoryczne, ćwiczenia 

twórcze. Zgodnie z pierwszym poleceniem dzieci rysują po śladzie baranka. Pod 

barankiem przyklejają trawę z zielonej włóczki. W drugim poleceniu dzieci rysują po 

śladzie pisanki i ozdabiają je tak, aby każda z nich była inna – używają do tego kredek 

w tych samych kolorach, którymi pomalowano pierwszą pisankę. 

 

 

Piątek 02 kwietnia 

Temat: Co znajdę pod skorupką? 

1. „Kalkujemy pisanki” – ćwiczenie grafomotoryczne, kalkowanie przez papier 

śniadaniowy. 

N. rozdaje dzieciom kolorowanki, na których widnieją duże jaja z prostymi wzorami. Dzieci 

nakrywają kolorowanki papierem śniadaniowym (można spiąć kolorowankę i papier 

śniadaniowy spinaczem lub klipsem biurowym, tak aby się nie przesuwały) i ołówkami 

odrysowują na nich pisankę.  

• kolorowanki z pisankami o prostych wzorach, ołówki, klipsy/spinacze biurowe, papiery 

śniadaniowe 

2. „Co znajdę pod skorupką?” – zabawa badawcza. N. przygotowuje dwa jajka kurze 

– jedno zwykłe, świeże, drugie ugotowane na twardo. Pyta dzieci, czy wiedzą, co 

kryje się pod skorupką. Po wypowiedziach dzieci N. rozbija na talerzu jedno jajko 

oraz kroi na pół jajko ugotowane i wskazuje białko oraz żółtko. Dzieci obserwują.       

• świeże jajko kurze, jajko kurze ugotowane na twardo, talerz, nóż 

3.  „Jajka!” – zabawa ruchowa. Dzieci w rytmie wygrywanym przez N. na bębenku 

biegają po sali. Na mocne uderzenie w instrument i pauzę dzieci zamieniają się          



w pisanki – siadają na piętach, kuląc się tak, aby przypominać kształtem jajko.            

• bębenek 

4. „Pisanki” – praca plastyczna. Każde dziecko dostaje kolorową kartkę A4 (papier 

techniczny) z narysowanym na niej owalem (jajkiem). Dzieci wycinają jajka                

i ozdabiają je w dowolny sposób kolorowym papierem i/lub bibułą.  

• klej, kolorowe kartki papieru technicznego A4 z narysowanym na nich 

owalem (jajkiem), nożyczki, kolorowy papier, bibuła 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice prace plastyczne po wykonaniu, proszę 

zamieszczać na naszej grupie „Żabki” w formie zdjęć. 

Dzieci, które mają zaległości w kartach pracy do strony 20, 

mogą uzupełnić je w domu☺ 

 

 


