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

 

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. 
 
 
 
Wtorek, 06 kwietnia 

Temat: Rozmawiamy o tradycji 

 
1. „O kurce, która zapominałaby o tradycji” – słuchanie opowiadania i rozmowa na 

temat zwyczaju malowania jajek na Wielkanoc. 
 

O kurce, która zapominałaby o tradycji 
 
Słońce tego dnia odważnie przedzierało warstwę chmur, a jego promienie ogrzewały 
wymarzniętą po zimie ziemię. I choć już niespełna miesiąc temu zniknęły ostatnie śniegi, a na 
wierzbach pojawiły się kotki, to dopiero ten dzień przyniósł prawdziwe ocieplenie. 
Wiejską dróżką wijącą się pomiędzy pastwiskami, polami i łąkami, wesoło podśpiewując, 
maszerował tego dnia młodziutki suseł Sylwek, który niedawno obudził się z zimowego snu. 
Szedł dość długo i poczuł się zmęczony. Rozejrzał się wokół i zauważył wysoką lipę. 
Postanowił do niej podejść na odpoczynek. Gdy zbliżył się nieco do drzewa, spostrzegł 
siedzącą pod nim smutną kokoszkę i rozsypane wokół niej jajka. 
– Cześć, jestem Sylwek. Co ci się stało? – zapytał z ciekawości suseł. 



– Ja, ja… nie wiem. Nic nie wiem, bo nic nie pamiętam! Bardzo boli mnie głowa, mam 
ogromnego guza! – rzekła przestraszona, obolała kurka i zapłakała. 
– Zaraz, zaraz, nie płacz. Pomogę ci… – rzekł suseł serdecznym tonem i zabrał się do 
zbierania rozsypanych na ścieżce kolorowych jajek. Wrzucał je z powrotem do białego 
koszyka z żółtą wstążką. 
– Może ty wiesz, kim jestem i co tu robię? – zapytała kokoszka głosem pełnym nadziei. 
– Niestety nie wiem, ale czekaj… Nie martw się! Jak razem pomyślimy, to na pewno coś 
wymyślimy! W końcu... co dwie głowy, to nie jedna! – pocieszył kokoszkę Sylwek i zaczął 
drapać się po czole, myśląc, co mogło się stać. Wyjął ze swojej torby wielką lupę i przeglądał 
z wielką dokładnością ścieżkę w poszukiwaniu czegoś, co pomogłoby rozwiązać zagadkę. 
– Już wiem! To jest przyczyna całego zajścia! – suseł podskoczył z radości i wskazał na 
wystający gruby korzeń lipy. Wyjaśnił, że prawdopodobnie nieuważna kurka potknęła się o 
niego i przewróciła. Stąd guz na głowie, utrata pamięci i rozsypane na ścieżce jajka. 
– Masz rację, coś mi się przypomina. Tak, potknęłam się o niego i uderzyłam o ten tu kamień 
– zaczęła sobie przypominać kokoszka. – Szłam, o tamtędy, z koszykiem tych jajek, ale 
dokąd szłam? Tego już nie pamiętam… – kurka znów posmutniała. 
– Ty, popatrz! Popatrz na te jajka! One są dziwnie kolorowe! Przecież nie ma takich jajek. 
Ktoś musiał je pomalować! – krzyknął suseł. 
– Ale po co komu pomalowane jajka? – zdziwiła się kurka. 
– Tego nie wiem, ale się dowiem. Czekaj, pomyślmy troszeczkę – to mówiąc, suseł znowu 
zasępił się i zatopił w rozmyślaniach., ale mimo że długo myślał, nic nie przychodziło mu do 
głowy. 
– Witajcie, moi przyjaciele! Co tak dumacie pod tym drzewem?! – ukłonił się zając, ktory 
pojawił się nie wiadomo skąd. 
– Cześć, próbujemy rozwikłać zagadkę podroży kurki i tajemnicę kolorowych jajek – odrzekł 
suseł. 
– Przecież to proste! To są pisanki. Przed Wielkanocą maluje się jajka, żeby były kolorowe. 
To taka pradawna tradycja. Kolorowe jajko jest symbolem świąt. 
– Aaa, teraz pamiętam! Już wszystko sobie przypomniałam! – wykrzyknęła uradowana kurka 
i opowiedziała całą historię. Wczoraj wieczorem malowała jajka, żeby dzisiaj rozdać je 
zwierzętom, które prosiły ją o pomoc w ich ozdabianiu. 
– Pewnie czekają na pisanki, a ja już jestem spóźniona. Będą zasmuceni, jeśli dziś im ich nie 
dostarczę. Nie będą mogli świętować Wielkanocy! Muszę czym prędzej rozdać je 
przyjaciołom, żeby tradycji stało się zadość. Pomożecie mi? – zapytała kokoszka swoich 
nowych znajomych. 
I tak we troje roznosili barwne jajka aż do samego zmierzchu. 
– Rozdaliśmy wszystkie pisanki. Niestety kurko, dla ciebie zabrakło… Nie została ani jedna... 
Część stłukła się podczas twojego porannego upadku… – zasmucił się suseł. 
– To nic! – powiedziała kokoszka i dodała – zaraz nowe pomaluję i siebie oraz was nimi 
obdaruję! 
– A ja ci chętnie pomogę! – skoczył zając z radości. 
– Ja też się przyłączę, choć nigdy jajek nie malowałem i świąt w ten sposób nie świętowałem! 
– powiedział zachwycony suseł. 
Zwierzęta w domu kurki malowały jajka poł nocy, dobrze się przy tym bawiąc. A rano 
zasiedli razem do wielkanocnego śniadania, które przygotowała kokoszka w podzięce za 
pomoc.  
Na stole nie zabrakło oczywiście barwnych pisanek, które tak skrzętnie cała trojka ozdabiała 
kilka godzin temu. 
– Tradycja to dobra rzecz! Kultywując ją, można się dobrze bawić i razem spotkać. To takie 



ożywianie na chwilę pradawnych zwyczajów. Od dziś i ja będę w ten sposób obchodził 
Wielkanoc!– powiedział szczęśliwy suseł, trzymając w łapce pomalowaną niezdarnie przez 
siebie pisankę. 
 
N. zadaje dzieciom pytania do wysłuchanego utworu: Kogo podczas wiosennego spaceru 
napotkał 
suseł Sylwek? Co się przytrafiło kokoszce? Kto pomógł rozwikłać zagadkę kolorowych 
jajek? Jak nazywały się kolorowe jajka, które rozsypała kurka? Czego symbolem jest 
pisanka? Po co kurka niosła kolorowe jajka? Kto pomógł jej w roznoszeniu jajek? Dlaczego 
dla kurki zabrakło pisanek? W jaki sposób zwierzęta rozwiązały ten problem? Kto zasiadł do 
świątecznego śniadania w domu kurki? Co postanowił suseł Sylwek, gdy trzymał w łapce 
pisankę, i dlaczego? 

 
2. „Świąteczny koszyczek” – zabawa tematyczna. Dzieci wraz z N. szykują 

świąteczny koszyczek, wkładając do środka tradycyjne polskie symbole świąt 
wielkanocnych. N. opowiada dzieciom, że w Wielką Sobotę ze świątecznym 
koszyczkiem udajemy się do kościoła na poświęcenie pokarmów, a w niedzielny 
poranek spożywamy tę święconkę podczas wielkanocnego śniadania.  
• koszyczek, biała serwetka, bazie, bukszpan, pisanki, jajka, kiełbasa, sól, pieprz, 
chrzan, chlebek, cukrowy baranek, mała baba wielkanocna itd. 
 

3. Praca w kartach pracy str.23 – ćwiczenie motoryki małej, ćwiczenie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. 

Dzieci kolorują obrazek przedstawiający koszyk wielkanocny, wycinają obrazek wzdłuż linii, 
a następnie układają go i naklejają na kartce. • kredki, klej, nożyczki 

4. „Lepię jajeczka” – praca indywidualna z dzieckiem wymagającym wsparcia          
w zakresie rozwijania motoryki małej i regulacji napięcia mięśniowego. Dziecko lepi 
z plasteliny kolorowe jajka.  
• plastelina w różnych kolorach 

 
 
Środa, 07 kwietnia 

Temat: Wielkanocne tradycje 

1. „Śmigus” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści. 
 

Śmigus 
 
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. 
 
N. zadaje dzieciom pytania do wysłuchanego utworu: O jakiej tradycji była mowa w wierszu? 
Kto wstał rano? Czego się bała Panieneczka? Gdzie się schowała? Co zmoczyła 
Panieneczka? 

2. „Lany Poniedziałek” – rozmowa na temat tradycji związanych ze śmigusem- 
dyngusem.  
N. opowiada dzieciom o zwyczajach i symbolice lania wodą. Śmigus-dyngus nazywano 
inaczej „oblewanką” lub „Świętym Lejkiem”. 
W dawnych czasach nazwę śmigus-dyngus traktowano rozdzielnie. Śmigus oznaczał 
oblewanie wodą oraz uderzanie dziewcząt po nogach rózgą z palmy, natomiast dyngus 
oznaczał wręczanie datków stanowiących wielkanocny okup1.  

3. Praca w kartach pracy str.24 – ćwiczenie grafomotoryczne, ćwiczenie 
koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie w liczeniu.  
Dzieci prowadzą dziewczynkę przez labirynt do domu tak, aby po drodze zebrała 
do koszyka wszystkie pisanki. Rysują w ramce tyle kresek, ile pisanek zebrała 
dziewczynka. 

 

Czwartek 08 marca 

Temat: Zając z czekolady. 

1. Wysłuchanie tekstu „Słodka, mleczna czekolada” i rozmowa na jej temat. N. 
pyta: O czym jest tekst? Czy czekolada ma tylko słodki smak? Iloma kostkami 
chciało nas poczęstować dziecko? Co jeszcze ma słodki smak? Kto z was lubi 
słodki smak? 
 

Słodka, mleczna czekolada 
Czuję słodki smak. Lubię go, tak, tak! 
Bo to jest czekolada – pyszna, mówię wam! 
Czekoladę mleczną bardzo dobrze znam, 
ja ją świetnie znam. 
Czuję słodki smak. Lubię go, tak, tak! 
Tą pyszną czekoladą poczęstuję cię. 
Czekolady mlecznej dam ci kostki dwie, 
więcej raczej nie. 
 

 
2. „Krótka historia czekolady” – rozmowa kierowana. N. pokazuje dzieciom 

tabliczki czekolady: mlecznej, gorzkiej i białej. Dzieci zwracają uwagę na 
rożne kolory czekolady. N. wyjaśnia dzieciom, że kolor czekolady zależy od 
ilości kakao użytego do jej wyprodukowania. Następnie N. opowiada 
dzieciom, z czego robi się czekoladę, drzewo kakaowe i jego nasiona. 
Wyjaśnia, że największe uprawy drzewa kakaowego są obecnie w Afryce. 
Kakao robi się z nasion znajdujących się w owocu tego drzewa – strąku 
kakaowca. Nasiona po wyjęciu z owocu są białe, dopiero później robią się 
brązowe, m.in. na skutek palenia. N. zwraca też uwagę dzieci na to, że biała 



czekolada jest nietypowa, ponieważ nie zawiera kakao. • tabliczki czekolady: 
mlecznej, gorzkiej i białej 

3. „Smaki czekolady” – zabawa sensoryczna. Dzieci degustują po małej 
kosteczce czekolady różnego rodzaju: mlecznej, białej i gorzkiej, próbując 
odgadnąć rodzaj (nazwę) smakołyku, który spróbowały.  
• tabliczki czekolady: mlecznej, gorzkiej i białej 

4. „Zając pachnący czekoladą” – malowanie zająca pędzlem maczanym w 
kakao rozpuszczonym w wodzie. Dzieci malują na kartce sylwetę zająca, 
maczając pędzle rozpuszczonym w wodzie kakao. Im mniej wody N. wleje do 
kubka z kakao, tym kolor zająca (po pomalowaniu) będzie bardziej nasycony.  
• kakao, kubki z niewielką ilością wody, pędzle, kartki z dużą 
(nieskomplikowaną), sylweta zająca – do pobrania poniżej. 

 
 

Piątek 09 kwietnia 

Temat: Wielkanocne kurczaki 

 
1. „Kurczątko” – zagadka słowna wg M. Szeląg. 

 
Kurczątko 
Puszyste, żółciutkie jest ono calutkie, 
dziobek ma tyci, skrzydła malutkie. 
Wykluło się z jajka o samym świcie, 
kim jest maleństwo, jak wy myślicie? 

2. „Uważaj na kurczątko” – zabawa słuchowa ćwicząca szybkość reakcji.  
N. wymienia rożne symbole związane z Wielkanocą. Na słowo: kurczątko dzieci 
uderzają rękami w zakrętki od słoików.  
• zakrętki od słoików przyniesione przez dzieci z domu 

3. „Nasze kurczątka” – praca plastyczna.  
Dzieci smarują płynnym klejem zakrętki od słoików po stronie zewnętrznej i naklejają 
je na środku kolorowego kartonu (nie żółtego). Następnie tym samym klejem smarują 
zakrętkę od wewnętrznej strony i naklejają na nią żółte piórka. Po bokach zakrętki 
naklejają złożone na poł małe żółte koła origami (skrzydełka kurczątka), a nad nimi 
nieco większe żółte koło origami (głowa). Czerwonym lub pomarańczowym 
mazakiem dorysowują kurczątku dziob, oczy i nogi.  
• zakrętki od słoików, płynny klej, pędzelki do kleju, naczynia 

na klej, żółte piórka, kolorowe kartony, czerwone i pomarańczowe mazaki, małe żółte koła 
origami, średnie żółte koła origami 
 
 
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 


