
Scenariusz zajęć – tydzień I (29.03-02.04)  

Krąg tematyczny: Święta, święta, biją dzwony 

 

 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.  

 

„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.  

 

Poniedziałek, 29 marca 

Temat: Czas radości 

1. „Ślady wiosny” Maciejka Mazan- rozmowa na temat radości na podstawie 

opowiadania 

– Jak ja się cieszę, że niedługo będą święta! – zawołała pani. – A wy? Wszyscy oczywiście 

powiedzieli, że też się cieszą, bo przyjdzie babcia i dziadek, będzie dużo smacznych rzeczy 

do jedzenia i wszyscy będą się ze sobą bawili, a jak jest ciepło, to najmilej jest bawić się na 

dworze. – Ja zawsze w Wielkanoc szukam czekoladowych jajek w ogrodzie! – oznajmiła 

Nikola. – Ktoś kładzie czekoladę na trawie? – zdziwił się Jacuś. – Przecież może się 

zamoczyć. Albo… ktoś ją może zabrać! – dodał i zadrżał. – Jacuś, to taki zwyczaj – wyjaśniła 



mu Nikola, kręcąc głową. – Tak jak malowanie jajek. – Albo śmigus-dyngus! – dodał Mały 

Bobek i zachichotał. – Proszę pani, zróbmy sobie śmigus-dyngus! – Bobek! Przecież święta 

jeszcze nie przyszły – powiedziała pani surowo. – Ale może wtedy przyjdą szybciej? – 

podsunął chytrze Mały Bobek. – Widzę, że nie możecie się już doczekać świąt. W takim razie 

idziemy na spacer do parku! – zdecydowała pani. – Będziemy się cieszyć ze śladów wiosny. – 

A jakie ślady zostawia wiosna? – chciał wiedzieć Mały Bobek. – Zależy, jakie włoży buty – 

odparł Aleksander i zachichotał. – Aleksander żartuje – wyjaśniła pani, bo Mały Bobek 

wszystko brał na poważnie. – Ślady wiosny to na przykład śpiew ptaków, zapach mokrej 

ziemi, młoda trawa, pączki na drzewach, może nawet jakieś kwiatki… Rozumiesz? Mały 

Bobek zapewnił, że rozumie wszystko i nie trzeba mu tłumaczyć jak dziecku. W parku było 

fantastycznie! Pani powiedziała, że możemy robić, co chcemy, bylebyśmy nie oddalali się od 

niej, więc wszyscy się zajęli tym, co lubili. Ala oglądała trawki, Ernesta uczyła Tosię karate, a 

Aleksander poszedł razem z Markiem na wyprawę badawczą. Ale niezbyt daleką, żeby nie 

zniknąć pani z oczu. – Tak, naprawdę bardzo się cieszę, że wkrótce będą święta – powiedziała 

pani, która siedziała na ławce i bardzo ładnie się uśmiechała. – Proszę pani, czy to są ślady 

wiosny? – spytał Mały Bobek, podchodząc do niej z wielką różą w ręce. – Bobek! Skąd to 

masz? – spytała pani. – Tam niedaleko stoi taka pani i ma całe wiadro z takimi śladami 

wiosny – oznajmił Bobek, bardzo z siebie zadowolony. – Oddaj różę tej pani i przeproś, że 

wziąłeś ją bez pytania – poleciła pani, która przestała się już uśmiechać. – Przecież pani sama 

powiedziała, że kwiaty to ślady wiosny! – obraził się Bobek. – Ale nie takie! Chodzi o 

kwiatki na trawniku i krzewach, a nie w wiadrze! – zawołała pani. Bobek niechętnie poszedł 

oddać różę, a tymczasem do pani przybiegła trochę niespokojna Ernesta. – Czy mogłaby mi 

pani pomóc wyjąć Tosię z kosza na śmieci? – zaczęła. Pani zrobiła wielkie oczy. – A co Tosia 

robi w koszu na śmieci? – spytała. – A nic takiego… po prostu pokazywałam jej, jak się robi 

unik. Tosia zrobiła unik i usiadła na koszu, a teraz nie może wstać. Pani westchnęła i poszła 

wyjąć Tosię z kosza na śmieci. Nie od razu się to udało. Kiedy pani, trochę zaczerwieniona i 

spocona, wróciła na ławkę, czekał tam już na nią Aleksander Wielki. – Proszę pani, czy 

możemy zabrać ślad wiosny do przedszkola? – spytał. – Chciałbym mu się przyjrzeć 

dokładniej, a tutaj nie mam instrumentów. – To zależy – powiedziała pani nieufnie. – Co to za 

ślad wiosny? Aleksander wyciągnął rękę, na której siedziała mała zielona żabka. Żabka chyba 

polubiła panią, bo skoczyła wprost na nią. No i zrobiło się trochę zamieszania, ponieważ 

okazało się, że pani nie lubi żabki tak bardzo, jak żabka jej. Kiedy zamieszanie się skończyło, 

pani powiedziała, że ma już dość tej radości i tych śladów wiosny jak na jeden dzień i że czas 

wracać. Wtedy okazało się, że Jacuś Placuś zaplątał się w krzaki i nie potrafi się z nich 

wyplątać. – Jacuś! Co ty tam robisz? – chciała wiedzieć pani. – Szukam śladów wiosny, tak 

jak pani kazała – oznajmił trochę urażony Jacuś. – Ala powiedziała, że widziała tu pączki, 

więc postanowiłem sprawdzić, z czym są: z dżemem czy z budyniem, bo już trochę 

zgłodniałem. Ale krzak mnie chwycił i nie chce wypuścić… I wtedy nie wiadomo skąd 

pojawiły się chmury i lunął deszcz. – I proszę, jednak mamy śmigus-dyngus– zauważył 

Bobek z satysfakcją. – Jak ja się cieszę, że niedługą będą święta – powiedziała pani.  

Rozmowa na temat opowiadania. N. zadaje dzieciom pytania: O czym rozmawiały w 

przedszkolu dzieci? Na jakie radosne wydarzenia czekały dzieci? Co zrobiły przedszkolaki, 



aby szybciej minął im czas oczekiwania? Jakie przygody miały na spacerze dzieci? O jakich 

tradycjach związanych z Wielkanocą rozmawiały dzieci w przedszkolu? 

 

2. „Co to jest tradycja?” – zabawa słownikowa. 

 N. zadaje pytanie, wszystkie odpowiedzi są dobre. Następnie N. zadaje kolejne pytanie: Jakie 

znacie tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi? Dzieci, na podstawie własnych 

doświadczeń, opowiadają o swoich przeżyciach. 

 

3. Praca w Kartach Pracy numer 3, strona 40–41 – kształtowanie wartości 

związanej z wyrażaniem radości, rozwijanie percepcji wzrokowej, przeliczanie. 

Dzieci opowiadają o tym, co się dzieje na ilustracji, co mogą czuć dzieci i dorośli i co one 

czują, gdy spędzają czas z najbliższymi. Następnie znajdują i liczą na ilustracji elementy 

pokazane z prawej strony, rysują odpowiednią liczbę kresek. 

 

Wtorek, 30 marca 

Temat: Wielkie porządki 

1. Pomagamy pani” – słuchanie opowiadania Iwony Salach.  

W przedszkolu jest wiele do zrobienia – powiedziała pani i rozejrzała się po sali. – Będę 

musiała umyć klocki – dodała. – A czy ja mogę pomóc? – zapytał Piotruś. – Potrafisz? – pani 

uśmiechnęła się. – Nie wiem… – odpowiedział chłopiec. Widząc jego smutną minę, pani 

powiedziała: – Oczywiście. Możesz mi pomóc, w ten sposób szybciej skończę pracę. Piotruś 

był bardzo zadowolony, że może pomóc pani Hani. – I ja…, i ja… – zawołało jeszcze kilkoro 

dzieci. – Dobrze – uradowała się pani. – Wy umyjecie klocki, a ja przebiorę lalki w cieplejsze 

ubranka. – Ja tak lubię ubierać lalki! – zawołała Basia. – Mogę ci pomóc – dodała Ania. – 

Dobrze – powiedziała pani – Przygotuję ubranka i możecie zabrać się do pracy. A ja 

pozdejmuję klocki z półek i zetrę kurze. Pani Hania nie zdążyła podejść do półek, gdy 

odezwał się Kubuś: – W domu moja mama zdejmuje zabawki, a ja wycieram kurze. – Chcesz 

mi pomóc? – zapytała pani. – Bardzo – odpowiedział dumnie chłopiec. – Oto twoja 

ściereczka – i pani podeszła do półek. Wszyscy zabrali się raźno do pracy. Po pewnym czasie 

w sali zapanował porządek: klocki były czyste, lalki ciepło ubrane, a kurze z półek za sprawą 

Kubusiowej ściereczki – zniknęły. Pani uśmiechnęła się do dzieci: Święta, święta, biją 

dzwony – Bardzo mi dzisiaj pomogliście, bez was sprzątałabym o wiele dłużej. Powiem 

waszym rodzicom, jakich mam dzielnych pomocników. Dzieci były zadowolone i bardzo 

dumne z pochwały.  

Rozmowa na temat opowiadania. N. zadaje pytania: Co chciała zrobić pani? Kto jej w tym 

pomagał? Co robiły dzieci? Dlaczego robimy świąteczne porządki? 

 

2. „Wielkanocne porządki” – zabawa dydaktyczna.  



N. zadaje pytania: Jak wyglądają wiosenne porządki w waszych domach? Jak dzieci mogą 

pomóc rodzicom w takich porządkach? N. ma przygotowane pary obrazków przeciwstawnych 

przedstawiających porządek i bałagan w pokoju, czyste i brudne szyby, bałagan i porządek 

przed domem. N. zadaje dzieciom pytania: Gdzie lepiej byście się czuli? Dlaczego życie w 

bałaganie jest trudne? 

 

3. „Dokończ zdanie” – zabawa słuchowa.  

N. mówi zdanie, a dzieci je kończą:  

Po zielonej łące kicają… (zające)  

W kurniku kaczątka i małe… (pisklątka) 

 Wielkanoc to wiosenne święta, o których każde dziecko… (pamięta)  

Każdy na wielkanocną babkę się skusi, bo to wypieki mojej… (mamusi)  

W koszyczku schowany baranek… (wełniany)  

Z koszyczkiem idziemy, święcić go… (będziemy) 

 

4.  Praca w Kartach Pracy numer 3, strona 42 – rozwijanie słuchu fonemowego, 

ćwiczenia grafomotoryczne.  

Dzieci kolorują na pisankach obrazki i podają ich nazwy. Mówią, jakimi głoskami zaczynają 

się te nazwy. Otaczają pętlami właściwe litery. 

 

5. „Wielkanocne kartki” – zabawa plastyczna.  

N. przygotowuje kolorowe kartki A4 złożone na pół, kolorowy papier, nożyczki, kleje, 

szablony jajek, ołówki, dziurkacze z różnymi kształtami (kwiatki, gwiazdki, serduszka). 

Zadaniem dzieci jest odrysowanie na kolorowym papierze jajek w różnych rozmiarach, 

wycięcie ich, ozdobienie i przyklejenie na kartce według własnego pomysłu. 

 

Środa 31 marca 

Temat: Wielkanocne zwierzęta 

1. Zajączki” – zabawa paluszkowa.  

Dzieci naśladują słowa wierszyka, za każdym razem chowają kolejny palec. Na koniec dzieci 

zaplatają palce obu dłoni i lekko kołyszą splecionymi dłońmi.  

„Zajączki” Małgorzata Barańska  

Pięć zajączków małych kica na polanie.  

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?  

Pięć zajączków małych kica na polanie.  

Gdy się dwa schowają, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie.  

Gdy się trzy schowają, ile tu zostanie?  

Pięć zajączków małych kica na polanie.  

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie?  



Pięć zajączków małych kica na polanie.  

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie?  

Pięć zajączków małych już do mamy kica.  

Kocha je ogromnie mama zajęczyca.  

Podczas zabawy N. może wprowadzić lub przypomnieć angielskie nazwy liczebników: jeden 

– one, dwa – two, trzy – three, cztery – four, pięć –five. 

 

2. „Kurczątka w skorupkach” – zabawa plastyczna.  

N. gromadzi dla każdego dziecka okrągły talerzyk papierowy, żółty i czerwony papier, kartkę, 

nożyczki, klej, szablony owalu, ołówek. Dzieci przecinają zygzakiem talerzyki przez środek 

tak, aby powstały dwie połówki pękniętego, poszarpanego jajka – w ten sposób otrzymują 

dwie skorupki. Następnie odrysowują owale na żółtym papierze i wycinają je. Wycinają też z 

żółtego papieru skrzydełka i grzebienie dla kurczątek, z czerwonego papieru – dzioby i z 

białej kartki – oczka. Wszystkie te elementy przyklejają do żółtych owali, tworząc kurczątka. 

Na koniec przyklejają kurczaczki do talerzyka- -skorupki. Każde dziecko w ten sposób robi 

dwie prace.  

 

3.  Praca w Kartach Pracy numer 3, strona 43 – przeliczanie figur geometrycznych, 

odzwierciedlanie liczby za pomocą symboli. 

 Dzieci rysują zajączki wielkanocne po śladzie. Wysłuchują pytań. Kolorują na dole tyle 

zajączków, ile jest wskazanych figur. 

 

4. Praca w Zeszycie Grafomotorycznym, strona 57 – ćwiczenia grafomotoryczne.  

Dzieci dobierają rysunki i łączą je liniami. Kolorują obrazki.  

 

Czwartek 01 kwietnia 

Temat: Wielkanocne dekoracje 

1.  Praca w Kartach Pracy numer 3, strona 44 – rozwijanie percepcji wzrokowej, 

ćwiczenia grafomotoryczne. 

 Dzieci znajdują 10 różnic między obrazkami i otaczają je pętlami na górnym obrazku 

 

2. „Wiosenny bukiet – dekoracja stołu wielkanocnego” – zabawa plastyczna.  

N. przygotowuje dla każdego dziecka kolorowe kartki, rolkę po papierze toaletowym, klej, 

nożyczki, mazaki. Z papierowej rolki dzieci odcinają pasek o szerokości ok. 3–4 cm. Zieloną 

kartkę składają na pół i odcinają pasek na tyle długi, aby owinąć nim rolkę. Nacinają zieloną 

kartkę od strony zgięcia i przyklejają dookoła rolki. Z kolorowych kartek wycinają kwiatki i 

przyklejają na zielonych paskach w dowolnych miejscach, tworząc kompozycję. 

 

 



Piątek 02 kwietnia 

Temat: Palmy wielkanocne 

1. „Jak rozpoznać, czy jajko jest świeże?” – zabawa badawcza.  

N. przygotowuje miskę z wodą i dwa jajka: jedno świeże, a drugie kilka dni wcześniej 

wyjęte z lodówki i pozostawione w temperaturze pokojowej. N. demonstruje, co się 

dzieje z jajkami włożonymi do wody. Świeże jajko leży na dnie, a jajko mające 

powyżej 10 dni pływa przy powierzchni – takie jajko trzeba już wyrzucić, nie nadaje 

się do spożycia 

 

2. „Palma wielkanocna” – zabawa plastyczno-techniczna.  

N. przygotowuje dla każdego dziecka: ozdobę z drewna (królik, zajączek lub 

kurczak), bukszpan lub barwinek, bazie, trawy, farby plakatowe, pędzel, nożyczki, 

wstążkę. Dzieci malują kłosy traw lub zboża na różne kolory farbami plakatowymi. 

Odkładają je do wyschnięcia. W tym czasie mogą pomalować drewnianego zajączka 

na wyraziste kolory, aby wyróżniał się na tle palmy. Dzieci tworzą własne bukiety 

złożone z bazi, traw, barwinka lub bukszpanu. Dokładają ozdobę. Rączkę palmy 

oplatają kilka razy wstążką i zawiązują kokardę. Na koniec organizują wystawę 

swoich prac 

 

3. Praca w Zeszycie Grafomotorycznym, strona 58 – ćwiczenia grafomotoryczne, 

kodowanie i dekodowanie.  

Dzieci kończą kolorowanie palm wielkanocnych: pierwszej z lewej strony zgodnie ze 

wzorem, drugiej z lewej strony według kodu 

 

Drodzy Rodzice prace plastyczne są dla chętnych, po 

wykonaniu, proszę o zamieszczenie zdjęcia pracy na naszej 

grupie „Słoneczka” na facebooku. 

Dzieci, które mają zaległości w kartach pracy do strony 40, 

a także w zeszycie grafomotorycznym do strony 57 mogą 

uzupełnić je w domu. 


