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Temat tygodnia 

Święta, święta biją dzwony 

 

Opowiadanie  

Bajeczka wielkanocna A. Galicy 

 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe 

Kotki zaczęły wychylać się z pączków. 

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy 

wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle 

roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej. 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno. 

- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się 

malutki, żółty Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną 

kokardką. 

- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na 

Wielkanoc. 

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą trawę, 

aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na 

łąkę. 

- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę 

obudzić jeszcze kogoś. 

- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 

- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i 

zaczęło z kimś rozmawiać. 

- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń. 

Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze 

zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. 

- Co to? Co to? – pytał Zajączek. 

- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 

- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich 
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promykami, nucąc taką piosenkę: 

 

W Wielkanocny poranek 

Dzwoni dzwonkiem Baranek, 

A Kurczątko z Zającem 

Podskakują na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

Robiąc miny słodkie, 

Już wyjrzały z pączka, 

Siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc 

Wierzbę pytają. 

Pytania do opowiadania 

- Jakie zwierzątka obudziło wiosenne słońce? 

- Kogo słońce obudziło jako pierwsze, drugie, ... ? 

- Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? 

- Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? (tu rodzić wyjaśnia dziecku co to znaczy 

wielkimi krokami) 

 

 

Poniedziałek 29.03.2021r.   

Temat: Stół wielkanocny  

 

• „Na powitanie” – zabawa ruchowa.  

Dziecko stojąc śpiewa powitankę, wita się przez ukłon, po zaśpiewaniu robi śmieszne minki. 

 

Na powitanie 

sł. Elżbieta Bagińska, muz. Jerzy Ostrowski 

Witam chłopców i dziewczynki, 

już robimy miłe minki. 

I za rączki się chwytamy, 

niski ukłon wam składamy! 

 

 

• „Co widzisz?” – ćwiczenie wzroku. 

 Dziecko  chodzi  po różnych pomieszczeniach w domu (korytarz, kuchnia, łazienka). 

Obserwuje dane miejsce, po chwili rodzic/brat/babcia  wypytuje dziecko, co zaobserwowało. 

Dziecko wymienia jak najwięcej przykładów. 
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• „Co to jest tradycja?” – przybliżenie znaczenia słowa tradycja.  

Tradycja to jest zbiór wszystkich naszych zachowań, zasad, które wciąż powtarzamy, na 

przykład, co roku w święta. Lubimy je. One nas charakteryzują, łączą. Przekazujemy je  

z pokolenia na pokolenie. To znaczy, że o jakiejś tradycji dowiecie się np. od waszych 

rodziców, a oni dowiedzieli się o niej od waszych dziadków. 

Tradycją jest np. święcenie koszyczków wielkanocnych. Znacie inne tradycje? (dzielenie się 

jajkiem, robienie palm, składanie życzeń).  

 

 

 

 

 
 

 

• Praca z KP2.21  

Dzieci opowiadają, jak spędzają święta z rodziną. Przygotowują kartkę świąteczną dla bliskiej 

osoby: ozdabiają rysunek nalepkami, wyklejają jego elementy watą. 
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• „Wielkanocna sałatka” – zabawa z celowaniem.  

Dziecko siada w odległości około 60 cm. od miski. Na hasło: Robimy sałatkę!  Rodzic/siostra, 

brat/babcia/dziadek itd.  po kolei wymienia, co dzieci wrzucają do miski: kulki z zielonej 

krepiny, kulki z żółtej krepiny, jajka.  

 

Wtorek 30.03.2021r. 

Temat: W koszyczku do święcenie  

 
• „Na powitanie” – zabawa ruchowa.  

 

• „Koszyczki wielkanocne” – ćwiczenie logicznego myślenia i spostrzegawczości 

wzrokowej. 

Dziecko ma przed sobą kilka ilustracji koszyczków wielkanocnych z różną zawartością, 

inaczej ozdobionych. Następnie rodzic/siostra/dziadek opisuje wybrany koszyczek, a dziecko 

odgaduje, o którym mowa. Następnie jest zmiana, dziecko stara się opisać koszyczek. 

 

• Nauka piosenki 

Dzwon 

sł. i muz. Maria Zofia Tomaszewska 

 

Dzwon na wieży bije,  

gdy nadchodzą  święta.  

I do poświęcenia  

koszyczków  zachęca.  

Kiedy jest Wielkanoc,  

Dzwon radośnie  woła:  

„Alleluja  wszystkim!  

Dzisiaj dzień  wesoły!”.  

Ref. Bim, bam, bim, bam,  bim, bam,  

świąt wesołych życzę wam! (x2) 

 

• „W rytmie dzwonu” – ćwiczenia ruchowe i ruchowo -słuchowe.  

Dziecko stojąc śpiewa piosenkę „Dzwon”, rytmicznie klaszcząc w dłonie. A potem spróbuj 

wystukiwać rytm, uderzając dłońmi o uda, potem o kolana. Jeśli będzie taka potrzeba, 

rodzic/babcia prezentuje wykonanie zadania. Na zakończenie dziecko kuca i wybija rytm, 

uderzając dłońmi o podłogę. 

 

• Praca z KP2.22 – ćwiczenie koordynacji wzrokowo -ruchowej, grafomotoryki, 

sprawności manualnej i kreatywności. 

 Dzieci zaznaczają drogę między pisanką a miejscem, gdzie się ukryła. Dekorują jedną z nich 

według własnego pomysłu. 
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•  „Wielkanocny koszyczek” – rozwijanie sprawności manualnej, odróżnianie 

elementów koszyczka wielkanocnego.  

Dziecko otrzymują gazety, formują z nich element do koszyczka, zasugerowany przez 

rodzica., np. Potrzebuję do koszyczka: kiełbasę, jajka, chlebek. Dziecko może rwać gazetę na 

kawałki, zgniatać, by powstały odpowiednie kształty. Wszystko układa przed sobą. Na koniec 

rodzic wyznacza koszyki(ilustracje, pudełka itp.) na poszczególne produkty i prosi dziecko, 

by posegregowało swoje prace do odpowiednich koszyków. 

 

Środa 31.03.2021r 

Temat: Wzorzyste pisanki. 

 

• „Na powitanie” – zabawa ruchowa.  

 

• „Wstążeczki” – ćwiczenie mięśni grzbietu.  

Dziecko siedzi na podłodze, trzymając w dłoni pasek krepiny. Przekładają go za plecami  

z ręki prawej do ręki, unoszą lewą rękę nad głowę  i machają wstążeczką, opuszczają, 

przekładają za plecami wstążkę do ręki prawej, podnoszą ją nad głowę i machają. Ćwiczenie 

powtarzają 3 razy. 

 

• „Znajdź swój sposób na ozdobienie pisanki” – przybliżenie tradycji ozdabiania 

jajek. 

Rodzic pokazuje dziecku pisanki zdobione różnymi technikami, omawia te techniki 

(malowanie, oklejanie, wydrapywanie za pomocą igły lub wykałaczki)i. Następnie układa 4 

różne pisanki(mogą być ilustracje) w rzędzie, dzieci przyglądają się im chwilę i zamykają 

oczy. Rodzic zakrywa jedną z nich, a dzieci odgadują, jak wyglądała. 
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• „Moja kolorowa pisanka” – wykonanie pisanek według instrukcji.  

Rzeczy potrzebne do wykonania pisanki (jajko ugotowane na twardo, plastikowe pudełko  

z pokrywką, ryż, barwnik, pipeta, osłona na stół). Rodzic/dziadek prosi dziecko o ozdobienie 

pisanki zgodnie z instrukcją: 

– Wsyp ryż do pudełka, dodaj barwnik, wymieszaj wszystko łyżką. 

– Włóż do środka jajko, zamknij pojemnik. 

– Mieszaj jajko w ryżu, łagodnie potrząsając pudełkiem. 

– Wyjmij jajko, pozostaw do wyschnięcia. 

 

Czwartek 01.04.2021r. 

 
Temat: Świąteczne zwierzaki: baranki, króliki i kurczaki  

 

• „Na powitanie” – zabawa ruchowa.  

 

• „Szybkie pisanki” – ćwiczenie obręczy barkowej.  

Rodzic oznacza taśmą linię startu i mety (dość duża odległość). Dziecko ustawia się na 

starcie, rzuca jajkami (styropianowe, z papieru, piłki) w stronę mety. Przelicza, ile jajek udało 

mu się dorzucić do mety.  

 

• „Piosenka wielkanocna” – zabawy i marsz przy piosence. 

 

Wesoła pisanka 

sł. i muz. K. Bożek – Gowik 

 

Ciasto pachnie na świątecznym obrusie, obrusie  

Wokół stołu się krzątają mamusie, mamusie,  

Wszyscy poważni są tego ranka  

Niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. 

 

ref. Święta, święta biją dzwony, 

 Każdy dzwon jak roztańczony,  

Tańczy, tańczy każdy dzwon  

bim-bam-bom, bim- bam-bom. 

 

Szynka mruga z okrągłego półmiska, półmiska,  
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Tatuś chętnie by z radości zagwizdał, zagwizdał  

Wszyscy poważni są tego ranka  

Niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D1qH8WmjwYc  

 

Piątek 02.04.2021r. 

Temat: Piaskowe pychotki z pieca   

 

• „Na powitanie” – zabawa ruchowa.  

 

• „Gdzie jest babka?” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.  

Dziecko chodzą po pomieszczeniu, dłoń wyciągnięta do przodu, na niej leży woreczek 

(zabawka). Na sygnał rodzica/brata itp. zatrzymują się, stają w lekkim rozkroku, przekładają 

woreczek do drugiej ręki nad głową, wokół brzucha, wokół kolan prawej i lewej nogi. 

Ćwiczenie powtarzają 3 razy. 

• „Świąteczne baby” – naśladowanie czynności.  

Dziecko wykonują czynność, o której mówi rodzic: Wsypujemy mąkę (trzymanie 

niewidzialnej torebki i wsypywanie mąki do miski), wbijamy jajka (stukanie piąstką o 

piąstkę), dolewamy mleka (powtarzają chlup, chlup), wsypujemy szczyptę soli i proszku do 

pieczenia (posypywanie palcami jednej i drugiej ręki), mieszamy (piąstka zatacza koła nad 

dywanem), ugniatamy (obie dłonie dociskają dywan), formujemy babkę (imitowanie ruchu 

formowania kształtu z ciasta), zanosimy do pieca (przenoszenie w inne miejsce). 
 

• „Babeczki” – ćwiczenie grafomotoryki i chwytu pęsetkowego. 

Dziecko rysuje babeczki w kształcie koła – tyle, ile zmieści na kartce -blaszce. Stara się 

narysować ich bardzo dużo. Zaczyna od rysownia dużych babeczek, stopniowo zmniejszając 

ich wielkość. Następnie dekoruje je, posypując kolorowym konfetti lub kolorując kredkami. 

 

 

Zapraszam do obejrzenia filmu o tematyce świątecznej: 

 

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

 

 

Drodzy Rodzice prace plastyczne są dla chętnych, po wykonaniu, proszę o przesłanie zdjęcia 

pracy na mojego Messenger. Jeśli mają Państwo życzenie wysyłać zdjęcia z realizacji zajęć, 

proszę również kierować je do mnie. 

 

Dzieci, które mają zaległości w kartach pracy do strony 21 mogą uzupełnić je w domu. 

Pozdrawiam 

Ciocia Karolina 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D1qH8WmjwYc
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg

