
Scenariusz zajęć – tydzień II (06.04-09.04)  
Krąg tematyczny: Wielkanoc 

 
 Zestaw ćwiczeń porannych nr 15 na cały tydzień: 

1. „Posąg” – bieg, podskoki, marsz w rytmie wystukiwanym przez N. na instrumencie. 
W przerwie dzieci zatrzymują się w takiej pozycji, w jakiej zastała ich przerwa.  

2. „Zające” – dzieci stoją w rozkroku (nogi wyprostowane), przesuwają złożoną gazetę 
między stopami w tył i w przód. Po kilku ruchach przeskakują bokiem przez gazetę w 
lewo, w prawo.  

3.  „Skoki kangura” – dzieci przyjmują poprawną postawę wyjściową (sylwetka 
wyprostowana, łopatki ściągnięte), trzymają między kolanami gazetę złożoną na pół. 
Przesuwają się podskokami po obwodzie koła.  

4. „Taniec z parasolem” – dzieci unoszą gazety nad głowę – naśladują taniec z 
parasolem.  

5.  „Wachlarze” – dzieci oburącz trzymają gazetę przed sobą i „wachlują nią”.  
6. „Rzut do celu” – dzieci zwijają gazetę w rolkę, próbują trafić nią do kosza.  
7. „Zające” – dzieci stoją ze złączonymi, ugiętymi lekko w kolanach nogami, przed nimi 

leży gazeta. Dzieci przeskakują (raz przodem, raz tyłem) przez gazetę. Następnie 
przeskakują bokiem przez gazetę w lewo, w prawo.  

8. „Skoki kangura” – dzieci przyjmują poprawną postawę wyjściową (sylwetka 
wyprostowana, łopatki ściągnięte), trzymają między kolanami gazetę złożoną na pół. 
Pokonują tor (naszykowany przez N. po długości sali – można użyć krzesełek) 
slalomem, przesuwając się podskokami. 

 

„Ostrożnie jak z jajkiem” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 15 
na cały tydzień 

 Część wstępna  

1.  „W miękkim gniazdku” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci swobodnie 
biegają po sali. Na hasło: Pisanki! – przyjmują określona pozycję, układają się w 
leżeniu przodem, a następnie turlają się po podłodze. Na hasło: Gniazdko! – przyjmują 
pozycje siadu skrzyżnego (plecy wyprostowane, ramiona w skrzydełka). Zabawę 
powtarzamy kilka razy.  

2.  „Jajko” – ćwiczenie uruchamiające duże grupy mięśni. Przedszkolaki maszerują w 
rytm tamburynu, ostrożnie omijają jajka rozłożone na podłodze. Na mocne uderzenie 
w instrument i przerwę w muzyce, wykonują klęk podparty obok jajka. Podnoszą 



jajko jedną ręką, bokiem w górę, odkładają, potem unoszą jajko drugą ręką, odkładają. 
Zadanie powtarzamy kilka razy. 

Część główna  

3. „Wędrująca pisanka” – ćwiczenie dużych grup mięśni. Dzieci w parach, stają tyłem do 
siebie w odległości jednego kroku, w niewielkim rozkroku. Na hasło przekazują sobie 
pisanki dołem – między nogami, wykonują skłon tułowia w przód. Następnie podają 
pisanki górą – nad głowami, wykonują wyprost tułowia. Ćwiczenie powtarzamy 6–8 
razy.  

4. „Ostrożnie jak z jajkiem” – ćwiczenie mięśni brzucha. Uczestnicy zabawy siedzą w 
siadzie płaskim, ręce mają oparte z tyłu na podłodze. Układają jajko po jednej ze 
stron, a następnie unoszą wyprostowane nogi nad podłogę i przenoszą je nad jajkiem, 
tak aby go nie dotknąć. Ćwiczenie powtarzamy 6–8 razy.  

5. „Wyścig do koszyka” – zabawa z toczeniem i turlaniem. Przedszkolaki ustawione są 
na wyznaczonej linii, w odległości ok. 3 m od nich stoi koszyk. Dzieci turlają jajka w 
kierunku koszyka w taki sposób, aby znalazły się one jak najbliżej koszyka. Zabawę 
można przeprowadzić, wprowadzając element rywalizacji.  

6. „Uciekające pisanki” – rzuty do celu. N. zbiera do koszyka wszystkie jajka od 
uczestników zabawy, a następnie wyrzuca z koszyczka na podłogę. Dzieci gonią jajka 
i chwytają w dłonie, zatrzymują się w miejscu, w którym je dogoniły. N. ustawia na 
środku koszyk, a przedszkolaki rzucają pisankami do celu, każde z innego miejsca. 
Zabawę powtarzamy kilka razy.  
 

Część końcowa  

7.  „Kto potrafi?” – ćwiczenie wyprostne. Uczestnicy zabawy siedzą w siadzie 
skrzyżnym, plecy mają wyprostowane, jajko trzymają w prawej ręce. Przekładają 
jajko do lewej ręki za plecami prawą ręką od góry, lewa ręka odbiera je od dołu. 
Ćwiczą na przemiennie. Zadanie powtarzamy 8–10 razy.   

8. „Świąteczny masażyk relaksujący” – ćwiczenie przeciw płaskostopiu. Przedszkolaki 
siedzą na ławeczce gimnastycznej, pod stopą układają jajko i toczą je kilka razy w 
przód i w tył – naprzemiennie: raz prawą, raz lewą stopą. –  

9. Marsz – ćwiczenie uspokajające. Dzieci maszerują z wysokim unoszeniem kolan. Za 
każdym razem przekazują pod kolanem jajko do drugiej ręki. Na znak N. podchodzą 
do koszyka i odkładają jajka.  

 

Wtorek 06 kwietnia 

Temat: W kuchni pachnie Wielkanocą 



1.  „Liczymy zajączki” – zabawa dydaktyczna. Każde dziecko dostaje kartkę z czterema 
symbolicznie narysowanymi zającami. N. prosi dzieci o wykonanie następujących 
poleceń: Dorysuj 2 zające. Ile zajączków masz na kartce? Dorysuj jeszcze jednego 
zająca! A teraz, ile masz zajączków na kartce? Skreśl tyle zajączków, aby na kartce 
zostało ich tyle, ile masz lat! 
 

2.  „Nasze pisanki” – zabawa plastyczna. N. przygotowuje dla każdego dziecka 2 jajka – 
gotowane na twardo lub styropianowe. Gromadzi również materiały, którymi można 
ozdobić jajka: włóczki, klej, farby, mazaki, cekiny, kolorowy papier itp. Dzieci 
wykonują prace według własnego pomysłu 
 

3. Praca w Kartach Pracy numer 3, strona 45 – rozwijanie percepcji wzrokowej, 
ćwiczenia grafomotoryczne. Dzieci wyszukują wielkanocne symbole pokazane na 
górze i kolorują je według wzoru 
 

4. Praca w Kartach Pracy numer 3, strona 46 – rozwijanie percepcji wzrokowej i 
umiejętności językowych. Dzieci skreślają produkty, z których nie zostały zrobione 
potrawy. Dzielą nazwy potraw na sylaby i kolorują właściwą liczbę kwadratów. 
Znajdują i podają po jednym przykładzie rymów do podanych nazw 
 

5. Praca w Zeszycie Grafomotorycznym, strona 59 – ćwiczenia grafomotoryczne. Dzieci 
dobierają do siebie połówki jajek – każde jajko rysują po śladzie innym kolorem 
kredki. Mogą pokolorować jajka.  
 
 

6.  „Kroimy wyrazy” – zabawa dydaktyczna. N. podaje wyrazy związane ze Świętami 
Wielkanocnymi: Wielkanoc, święta, jajko, pisanki, palma, życzenia, kurczaczek, 
zajączek, baranek. Zadaniem dzieci jest powiedzieć, ile sylab mają te wyrazy i tyle 
samo razy klasnąć w ręce. 
 

7. „Układamy rytmy” – zabawa dydaktyczna. N. dla każdego dziecka przygotowuje dużo 
liczmanów( np. kredki) w różnych kolorach. Prezentuje rytm najpierw dwu-, potem 
trzy-, a może nawet czteroelementowy. Dzieci ze swoich liczmanów kontynuują 
rozpoczęty przez N. rytm. 
 
 

8. „Wielkanocny mazurek” – pieczemy ciasto. N. przygotowuje produkty i narzędzia 
kuchenne, potrzebne do upieczenia ciasta. Dzieci, ubrane w fartuszki, pamiętają o 
umyciu rąk przed zajęciem. Dzieci razem z N. przygotowują ciasto zgodnie z 
poniższym przepisem: Kruche ciasto na mazurek: – 300 g mąki, – kostka masła, – 100 
g cukru pudru, – 2 żółtka, – 2 łyżki śmietany (można zastąpić trzecim żółtkiem) 
Dzieci wspólnie z N. siekają na stolnicy mąkę z masłem i cukrem. Następnie dodają 
żółtka i śmietanę i całość ugniatają. Ugniecione ciasto schładzają w lodówce przez 
godzinę. Po wyjęciu ciasta układają je w dużej formie tak, żeby miało niewielkie 



brzegi (zapobiegną wypłynięciu masy kajmakowej). Nakłuwają ciasto widelcem, a 
następnie z pomocą N. pieką 12–20 minut w 200°C. Wystudzone ciasto polewają 
roztopionymi krówkami albo gotową masą kajmakową z puszki. 

 

 

Środa 07 kwietnia 

Temat: Wielkanocny koszyczek 

1.  „Wielkanocny koszyczek” – zabawa dydaktyczna. N. przygotowuje obrazek 
przedstawiający wielkanocny koszyczek. Zadaje dzieciom pytania: Co to jest 
święconka? Gdzie się chodzi ze święconką, z kim powinno się iść? Jakie rzeczy 
wkłada się do koszyczka? Dlaczego? N. tłumaczy dzieciom, co należy wkładać do 
koszyczka i dlaczego: jajka – nowe życie, baranek – symbol Pana Jezusa, owies – 
wiosna, wędlina – dostatek, chleb – żeby go nigdy nie zabrakło, babka wielkanocna – 
radość ze spotkania przy wielkanocnym stole. 
 

2. Praca w Kartach Pracy numer 3, strona 47 – rozwijanie percepcji wzrokowej, 
opowiadanie treści obrazka. Dzieci uzupełniają obrazki nalepkami. Mówią, jakie 
produkty można włożyć do święconki. Następnie kolorują pola zgodnie z kodem. 
 
 

3. Praca w Zeszycie grafomotorycznym, strona 60 – ćwiczenia grafomotoryczne. Dzieci 
rysują obrazek w tunelu. Rysują w ramkach tyle kresek, ile jest figur każdego rodzaju 
i w danym położeniu 
 

4.  „Liczymy pisanki” – zabawa dydaktyczna. N. przygotowuje szablony pisanek lub 
liczmany – dla każdego dziecka po 10 sztuk. Dzieci operują, manipulują liczmanami i 
rozwiązują treść zadań. Podpisują rozwiązanie za pomocą cyfr lub narysowanych 
kresek. – Ala do koszyka włożyła 3 pisanki. Zosia dołożyła jeszcze 4. Ile pisanek jest 
w koszyku? – Zosia włożyła do koszyka 2 pisanki. Asia włożyła 3 pisanki. Przyszedł 
Staś i włożył jeszcze 2 pisanki. Ile pisanek jest w koszyku? – Mama pomalowała 3 
pisanki. Tata pomalował 3 pisanki. Ich synek pomalował tylko 1. Ile pisanek 
pomalowali razem? – W koszyku było 10 jajek do malowania pisanek. Przyszedł 
Krzyś i potłukł 2 jajka. Ile jajek pozostało w koszyku? Kolejne zadania N. może 
tworzyć według własnego pomysłu. 
 
 

5. „Zrób tyle, ile słyszysz” – zabawa ruchowa. N. ma do dyspozycji bębenek. Dzieci 
realizują rytm podany przez N. Na przerwę w muzyce mają za zadanie słuchać, ile 
razy N. uderzy w bębenek. Tyle samo razy muszą wykonać podane ćwiczenie: skłony, 
przysiady, pajacyki, piłeczki itd. 



 

Czwartek 08 kwietnia 

Temat: Na wielkanocnym stole 

1. „Prawda – fałsz” – zabawa dydaktyczna. N. mówi zdanie, zaś dzieci określają, czy jest 
ono prawdziwe, czy fałszywe. Jeżeli zdania są fałszywe, to dzieci mówią, jak powinny 
brzmieć. 
 Święta Wielkanocne kojarzą się nam z choinką i św. Mikołajem.  
Do koszyczka wkładamy żelki, cukierki czekoladowe i chrupki.  
Mazurki i baby to najpopularniejsze ciasta wielkanocne.  
Święta Wielkanocne zawsze odchodzimy latem. 
 Domy na Święta Wielkanocne ozdabiamy jemiołą i suszonymi trawami. 
 Na palmową niedzielę robimy palemki.  
Najważniejszym posiłkiem w czasie Świat Wielkanocnych jest wielkanocne śniadanie. 
Przy wielkanocnym stole szykujemy miejsce dla nieoczekiwanego gościa. 
 

2. „Wielkanocny stół” – słuchanie wiersza Ewy Skarżyńskiej.  
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.  
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. N. zadaje dzieciom pytania: Jak wygląda w wierszu stół 
wielkanocny? Czym jest udekorowany? Co stoi na nim? Kto siada przy stole? Kto 
zerka na wszystkich zza firanek? 
 

3. Praca w Kartach Pracy numer 3, strona 48 – rozwój społeczny, rozwijanie percepcji 
wzrokowej. Dzieci wycinają fragmenty obrazka ze s. 51 i naklejają je we właściwe 
miejsca. Następnie kończą ozdabianie obrusu 
 

4. „Nakrywamy do stołu” – zabawa dydaktyczna. N. szykuje stół, krzesełka, lalki oraz 
wszystko to, co jest potrzebne do nakrycia świątecznego stołu. Zadaniem dzieci jest 
nakryć do stołu tak, aby wszystkie lalki miały swoją zastawę (talerze, sztućce, 
szklankę, serwetkę). N. każdemu dziecku na lewą rękę zakłada frotkę, by wiedziało, z 



której strony położyć sztućce. Na koniec wszyscy przeliczają poszczególne elementy, 
wskazują czego jest mniej, a czego więcej. 

 

Piątek 09 kwietnia 

Temat: Śmigus-dyngus 

1. „Które to jajko?” – zabawa badawcza. N. trzyma dwa jednakowe jajka i prosi dzieci, 
aby zastanowiły się, po czym można poznać, że jedno z nich jest surowe, a drugie 
gotowane. Dzieci podają swoje propozycje. Następnie dziecko wprawia w ruch 
obrotowy oba jajka. Dzieci obserwują ich ruch i określają, które z nich kręci się 
szybciej. Rozbijają jajko i sprawdzają, czy miały rację. Dzieci wysnuwają wniosek, że 
gotowane jajko wiruje szybko, natomiast surowe – kołysze się i obraca wolniej. Dzieje 
się tak, ponieważ jajko ugotowane (szczególnie to na twardo) ma stały środek, a 
surowe nie może obracać się łatwo i szybko – jego płynny środek przesuwa się 
wewnątrz skorupki na wszystkie strony.  
 

2. „Jak zbudowane jest jajko” zabawa badawcza. N. przygotowuje dla każdego dziecka 
po jednym, ugotowanym na twardo, jajku. Zadaniem dzieci jest określić właściwości 
jajka i wykonać następujące czynności: – obieranie jajka ze skorupki, – określanie 
wyglądu, zapachu, smaku, – nazywanie części jajka: białko, żółtko, skorupka. Na 
koniec N. wykorzystuje aplikacje do skanowania kodów kreskowych i skanuje kod z 
opakowania na jajkach. Czyta dzieciom informacje o jajkach: czy są zdrowe, czy 
można je jeść i w jakiej ilości. 
 
 

3. „Śmigus” – słuchanie wiersza Marii Konopnickiej.  
Panieneczka mała Rano dzisiaj wstała:  
Śmigus! Śmigus! Dyngus! Dyngus!  
Bo się wody bała. Panieneczka mała  
W kątek się schowała:  
Śmigus! Śmigus! Dyngus! Dyngus! 
 Bo się wody bała. Panieneczka mała Sukienkę zmaczała: 
 Śmigus! Śmigus! Dyngus! Dyngus!  
Choć się wody bała.  
Rozmowa na temat wiersza. N. zadaj dzieciom pytania: O jakim zwyczaju 
wielkanocnym opowiada autor wiersza? Jak inaczej nazywamy śmigus-dyngus? Jak 
wygląda w naszym regionie ta tradycja? Czy można się obrażać, jak zostanie się 
polanym wodą? 
 

4. „Wielkanocne koszyczki” – praca plastyczna. N. gromadzi dla każdego dziecka 
papierowe foremki do babeczek, kolorową plastelinę, kolorową bibułę, druciki 



kreatywne, klej, sianko bądź rafię. Zadaniem dzieci jest najpierw okręcić druciki 
kawałkami bibuły i przykleić je od środka foremek, tak by całość przypominała 
koszyczki. Następnie dzieci napełniają foremki siankiem, z plasteliny lepią 
wielkanocne zwierzątka i wkładają je do koszyczków, które ozdabiają według 
własnego pomysłu. 


