
KRĄG TEMATYCZNY: ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY 
                                                               Scenariusz zajęć 

                                            Środa 01.04.2021 

                       Temat dnia: Symbole Świąt Wielkanocnych. 

 

Dzień dobry „ Motylki”  witam Was w czwartek. 

Na początek zapraszam Was do zabawy. 

1.„Niespodzianki w koszyku” – zabawa sensoryczna, rozmowa na temat symboliki 
Wielkanocy. 

Przed dzieckiem stoi przykryty koszyk, w którym są różne przedmioty: palma wielkanocna, 
jajko, baranek z cukru lub ciastka i 2 lub 3 dowolne rzeczy niezwiązane z Wielkanocą, np. 
lalka, samochód. Dziecko sięga do koszyka i bez wyjmowania stara się określić, co to za 
przedmiot. Gdy wszystkie przedmioty zostaną nazwane, dziecko wybiera te, które są 
symbolami Wielkanocy. Rodzic wyjaśnia znaczenie każdego z symboli świąt: jajko – nowe 
życie, odrodzenie; baranek – symbol Jezusa Chrystusa, jego ofiary; palma – pamiątka wjazdu 
Jezusa do Jerozolimy. 

ZABAWY RUCHOWE Z PODUSZKAMI     

 

https://youtu.be/j4EiXelSTkI 

 

https://youtu.be/j4EiXelSTkI
https://www.youtube.com/embed/j4EiXelSTkI?feature=oembed


2. „Pisanki, kraszanki” – zabawa z czytaniem.                                                                           
Dziecko ma przed sobą zdjęcia pisanki, kraszanki, jajka malowanego we wzory, jajka 
wyklejanego elementami wycinanki oraz 2 wyrazy: pisanki, kraszanki. Dziecko ma za 
zadanie przyporządkować ilustrację do właściwego napisu i uzasadnić swój wybór. Na koniec 
do każdego zdjęcia dokłada etykiety z wyrażeniami jajka malowane, jajka barwione, jajka 
wydrapywane, jajka wyklejane. 

Obrazki w załącznikach 

Oglądanie pisanek wykonanych różnymi technikami. Porównywanie sposobu 
ich wykonania.  

3.Oglądanie filmu edukacyjnego "Pisanki". 

https://youtu.be/qG3snyWpc2Y 

 

 

4. „Pisanki do koszyka” – zabawa ruchowa z elementem liczenia oraz języka 
angielskiego                                                                                                                            
Początkowo Rodzic, a potem dziecko ma trójkąt i pałeczkę(lub inne sprzęty dostępne w domu 
mogące zastąpić instrumenty). Przy melodii piosenki „Zając” dziecko podskakuje; gdy 
usłyszy dźwięk na trójkącie, zatrzymuje się. Wtedy prowadzący zabawę gra dowolną liczbę 
dźwięków (maks. 10), a dziecko liczy ile dźwięków usłyszało(w języku angielskim). Gdy 
wróci muzyka, dziecko znów podskakuje. 

 

https://youtu.be/qG3snyWpc2Y
https://www.youtube.com/embed/qG3snyWpc2Y?feature=oembed


5. „Geometryczne porządki” – zabawy matematyczne.                                                                    
Przed zabawą Rodzic rozkłada w różnych miejscach pokoju różne figury 
geometryczne(wycięte z papieru). 

• „Figury” – rozwiązywanie zagadek. Dziecko słucha zagadek, a gdy zna rozwiązanie, 
nie podaje go, tylko wyszukuje w pokoju odpowiednią figurę i układa na podkładce 

Cztery kąty proste 
i jeszcze do tego, 
cztery równe boki, 
co to jest, kolego? (kwadrat) 

Ma je auto, rower, motor, 
hulajnoga ma je też. 
Jaka będzie to figura, 
na pewno już wiesz. (koło) 

By zbudować tę figurę, 
weź patyczki trzy. 
Połącz je końcami z sobą 
i jej nazwę powiedz w mig. (trójkąt) 

Dwa są długie, a dwa krótkie, 
w sumie cztery boki ma. 
Cztery kąty, wszystkie proste, 
czy wiesz, jak się nazywa? (prostokąt) 

6. „Figury przeglądają się w lusterku” – obserwacja.    

 Dziecko ma lusterko. Kładzie wskazaną figurę na podkładce i przykładając lusterko, 
obserwuje zmiany. Następnie Rodzic prosi, by dziecko wzięło kwadrat i przyłożyły do 
lusterka tak, by wyglądał jak prostokąt; potem wzięło prostokąt i przyłożyło tak, by wyglądał 
jak kwadrat, a na koniec trójkąt, by wyglądał jak kwadrat.  

7. Praca z KP3.54 – ćwiczenia w czytaniu i liczeniu, kolorowanie według instrukcji, logiczne 
myślenie.                                                                                                                                                   
Karta pracy w załączniku 

8„Mazurkowe wzorki” – zabawa grafomotoryczna.                                                                                                                                                                                                                                                             
Dziecko ma tacę z mąką. Jest to jego mazurek. Ozdabia go, wymyślając wzory – obwódkę 
wokół brzegów jako wzór rysowany bez odrywania ręki i dowolne w środku. Następnie 
rodzic rysuje wzory na tablicy lub kartonie, a dziecko odtwarzają je na tacce. 

Domowe przedszkole Wielkanoc 

https://youtu.be/bKTM6B04vDY 

  

https://youtu.be/bKTM6B04vDY
https://www.youtube.com/embed/bKTM6B04vDY?feature=oembed


Słuchanie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych. 

                                                                  Jajko 

to znak wszelkiego początku narodzin i zmartwychwstania. Dzielimy się nim przed 
rozpoczęciem śniadania, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa Bożego.                
W ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby, chroniło przed pożarem,                   
zapewniało urodzaj w polu i w ogrodzie, a nawet powodzenie w miłości. Z jajka wykluwa się 
kurczątko, które jest symbolem nowego życia. 

                                                                        Pisanki 

dawano w podarunku, jako dowód życzliwości i sympatii. 

                                                                         Chleb 

jest podstawowym pokarmem człowieka. Dzielenie się z nim i wspólne spożywanie 

jest od najdawniejszych czasów znakiem przyjaźni, życzliwości i poczucia wspólnoty  

                                                           Palemka 

miała chronić ludzi, zwierzęta, domy przed ogniem, czarami i złem tego świata. 

Niezwykłą moc daje jej gałązka wierzby – drzewa najwcześniej okrywającego się zielenią. 

                                                                         Mazurki 

przywędrowały do nas z kuchni tureckiej. Kunsztownie lukrowane i dekorowane bakaliami, 
przypominają wyglądem maleńkie tureckie dywaniki. 

                                                               Chrzan 

a także przyprawy – pieprz i sól, święci się, aby pamiętać o gorzkiej Męce Chrystusa. 
Dawniej śniadanie wielkanocne rozpoczynało się od zjedzenia całego korzenia chrzanu, żeby 
ustrzec się od bólu zębów i brzucha. 

                                                                              Baranek 

z czerwoną chorągiewką ze złotym krzyżykiem symbolizuje Chrystusa Odkupiciela. Stawiano 
go pośrodku stołu, żeby podczas wielkanocnych biesiad i uciech wierni nie zapominali                      
o religijnym charakterze świąt. Kiedy gospodynie wypiekały baby drożdżowe, kuchnia 
musiała być zamknięta na klucz. Ktoś obcy bowiem mógłby zaszkodzić rosnącemu ciastu 
głośną rozmową albo złym wzrokiem. Wyjętą z pieca babę kładziono na poduszki i do chwili 
ostygnięcia przemawiano do niej szeptem. 

                                                                               Zajączek 

obwieszcza wiosenną odnowę. Kiedyś jego wizerunek kojarzono z grzesznikami, którzy 
odbyli oczyszczającą pokutę. Potem zaczął obdarowywać dzieci łakociami i prezentami. 



Wytnij i przyklej w odpowiednie miejsca  

 

 

 

Życzę Wam miłej pracy  

Ciocia Monika 


