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Poniedziałek 06.04.2020 

1.Zachęcamy do przeczytania i nauki na pamięć wiersza pt. „Zajączek” Magdaleny Ledwoń. 

Magdaleny Ledwoń 

„Zajączek” 

Skacze zajączek polną dróżką. 

Tupnie raz prawą, raz lewą nóżką. 

Śmieszne jajeczko trzyma w swych łapkach, 

To nie jajeczko, ale sikawka! 

Śmigus- dyngus- słychać krzyk. 

Psik, psik, psik- zając znikł. 

 

2. Wysłuchanie piosenki „Wyszły w pole kurki trzy”  

Link  https://www.youtube.com/watch?v=MEzNYFnkM70 

3.Karta pracy, np. Odszukujemy drogę kury do jajka „Zakręcona kura w kurniku” – dzieci kolorują 

odpowiednią drogę.(załącznik 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=MEzNYFnkM70
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4. „Świąteczne porządki” – zabawa dydaktyczna połączona z konkretnymi czynnościami – używanie 

określeń położenia przedmiotu:  pod, na, w, za, obok. 

Dziecko dostaje ściereczkę i wykonuje następujące czynności: np.: 

- wytrzyj książkę, która leży na drugiej półce, albo na szafce, albo leży obok zegara,  

- wytrzyj pudełko z klockami, które leży na dywanie, 

- wytrzyj piłkę, która leży w koszu itp. 

Wtorek 07.04.2020 

1.Ogladanie zdjęć, pocztówek, obrazków, związanych ze Świętami Wielkanocnymi.  

Dziecko wymienia różnice między ilustracjami przedstawiającymi Święta Wielkanocne i Święta Bożego 

Narodzenia, nazywa charakterystyczne elementy związane z Wielkanocą. Ilustracje Załącznik 2  

 

2. „Taniec piskląt w skorupkach” – M. Musorgski, słuchanie muzyki klasycznej, interpretacja ruchowa 

słyszanej muzyki 

Link  https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84&t=12 

3.Wysianie rzeżuchy- rodzic przygotowuje płaskie naczynie, doniczkę,  dziecko wypełnia je nawilżoną watą 

– rozsypuje nasiona – wybiera  najkorzystniejsze miejsce w domu, uzasadniając wybór, dlaczego właśnie 

tutaj powinna być rzeżucha, co nasiona potrzebują, żeby z nich wyrosła zielona rzeżucha. 

Środa 08.04.2020 

1.Historyjka obrazkowa- Przygody wielkanocnego zająca. Dziecko ma za zadanie ułożyć prawidłowo 

obrazki i opowiedzieć co się wydarzyło i dlaczego ? (Załącznik 3) 

 

2. Piosenka – zabawa logopedyczna „Stary Donald farmę miał” – dzieci naśladują odgłosy poszczególnych 

zwierząt hodowlanych, śpiewają zgłoski, ija, ko, chrum, mu, kwa.  

LINK https://www.youtube.com/watch?v=4gkpEFqcnMw 

3.Karta pracy- Dzieci kolorują kredkami lub malują farbami szablony jajek, po wyschnięciu wycinają 

(wycięte elementy będą potrzebne do zabawy w poszukiwanie niespodzianki od Zajączka, która odbędzie 

się w czwartek) (Załącznik 4) ( na kartce kontury jajek do pokolorowania, następnie wycięcia). 

Okazjonalnie dziecko przelicza jajka, określają których jest więcej, np. czerwonych, w paski, itp. 

 

Czwartek 09.04.2020 

1.Słuchanie opowiadania „Wielkanocny zajączek”. Po wysłuchaniu opowiadania rodzic prowadzi z 

dzieckiem rozmowę na temat opowiadania.  

Wielkanocny zajączek Kto roznosi wielkanocne jaja? Nie wszyscy dorośli znają odpowiedź na to pytanie. 

Są tacy, co twierdzą, że roznoszą je kury. Inni, że baranek. Jeszcze inni, że kangury. Tymczasem wszystkie 

dzieci wiedzą, że wielkanocne jaja roznosi… wielkanocny zajączek. I tu rodzą się pytania stawiane przez 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84&t=12
https://www.youtube.com/watch?v=4gkpEFqcnMw


3 
 

dorosłych. Jak to zajączek? A skąd on bierze te jaja? A jak je roznosi? A czy zdąży je roznieść wszystkim 

dzieciom? Trudne pytania, sami przyznacie. Kto może znać na nie odpowiedzi? Któż by inny, jak nie 

zajączek. Zapytajmy go zatem. Ale gdzie go znaleźć? Gdzie mieszka wielkanocny zajączek? Dorosłych nie 

warto pytać, bo jak się przekonaliśmy, niewiele na ten temat wiedzą. Nie pozostaje więc nic innego, jak 

udać się w podróż i poszukać zajączka. W takim razie wybieramy się na poszukiwanie. Wszyscy gotowi? 

Więc ruszamy! Zajrzyjmy do kurnika. – Pani kuro, czy nie wie pani, gdzie znajdziemy wielkanocnego 

zajączka? – Był tu wczoraj z barankiem, zabrał cały zapas jaj, co je w zeszłym roku jeszcze zamówił i poszli 

do lasu. Idziemy zatem do lasu. Las duży, gęsty i szary. Trudno w nim wypatrzeć szaraka. Na szczęście 

łatwo wypatrzeć białego baranka. Rzeczywiście, widać go zza drzewa, niestety jest sam. – Baranku, czy 

wiesz, gdzie jest wielkanocny zajączek? – Oczywiście, że wiem. Właśnie niosę mu kolejną kopę jaj w 

swojej miękkiej wełnie. Zajączek jest na polanie w środku lasu, mogę was do niego zaprowadzić. Więc 

chodźmy. Las duży, idziemy długo, w końcu doszliśmy. Ale co to? Na polanie nie ma zajączka, jest 

natomiast kangur. Czyżby wielkanocne jaja roznosił kangur, a nie zajączek? Czyżby dorośli mieli rację? – 

Kangurku, co ty tutaj robisz? Czy to ty roznosisz wielkanocne jaja dzieciom? Kangurek z barankiem zaczęli 

się śmiać. – My tylko pomagamy, a głównym gospodarzem jest zajączek, przecież to oczywiste, zresztą 

każde dziecko wie, że wielkanocne jaja roznosi… zajączek. W tym momencie właśnie przykicał zajączek. – 

Zajączku, czy to ty roznosisz wielkanocne jaja? – Ja, ja, a któżby inny! Udało się, znaleźliśmy zajączka i 

wiemy, kto roznosi wielkanocne jaja. A czy już wiemy, skąd on bierze te jaja? A jak je roznosi? A czy 

zdąży je roznieść wszystkim dzieciom? – Jaja dostaję od kur. Pomaga mi je roznieść baranek, co ma 

miękkie futerko i kangurek, co ma dużą torbę. Żeby zdążyć na czas dużo wcześniej robimy zapasy. Skoro 

świt w dzień Wielkiej Nocy na naszą polanę schodzą się wszystkie baranki, wszystkie kangurki i wszystkie 

zajączki. Każdy bierze, ile może i roznosimy jaja do wszystkich dzieci. Czasami dokładamy jeszcze 

smakołyki, czasami prezenty, a czasami wierzbowe rózgi. – Czy to dla tych niegrzecznych dzieci? – Nie, 

raczej dla niegrzecznych dorosłych, co nie wierzą w wielkanocnego zajączka. Teraz już spać pójdziemy, 

rano wstaniemy i dzień od szukania wielkanocnych jaj zaczniemy. Potem uroczyste śniadanie zjemy i 

zajączkowi za jego prezenty podziękujemy. 

Źródło: http://www.nasze-bajki.pl/pl/przegladarka.aspx?bajka=55 

2. Zabawa dydaktyczna „Szukamy niespodzianki od zajączka”- rodzic rozkłada w różnych miejscach  

w mieszkaniu sylwety jajek, które dziecko przygotowało w środę. Dziecko idzie wyznaczoną trasą z 

koszyczkiem i odszukuje ukrytą niespodziankę, zapełniając koszyczek: jajko, zajączek, kurczaczek. 

Zapoznajemy dziecko z tradycją wypełniania koszyczka wymienionymi produktami. (Dodatkowo można 

również schować, według uznania rodzica- chlebek, ciasto, sól itd.) 

3. Zabawa matematyczna – przyporządkowywanie jajek od najmniejszego do największego i odwrotnie oraz 

grupowanie wg kolorów – (Można skorzystać z jajek załącznika 4) 

Piątek 10.04.2020 

1.Ogladanie bajki o tematyce wielkanocnej  

Link https://www.youtube.com/watch?v=CmtqWLGWHWQ&t=575s 

2. Przejście z jajkiem na łyżce- niesienie jajka (najlepiej ugotowanego) na łyżce- ćwiczenie koordynacji 

oko- ręka. 

3. Pieczenie ciasteczek maślanych w kształcie jajka – dziecko odmierza i nazywa produkty, zagniata ciasto, 

przy pomocy rodzica rozwałkowuje i wykrawa kształt jajek. 

https://www.youtube.com/watch?v=CmtqWLGWHWQ&t=575s
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Następnie na blasze rozkłada papier do pieczenia, na którym rozkłada się ciastka, smaruje białkiem  

i posypuje cukrem kryształem. Należy upiec na złoto. 

Przepis na ciasteczka: 

 3 szklanki mąki 

 5 żółtek 

 1 k. masła 

 1 szklanka cukru kryształ 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 cukier wanilinowy 

 śmietana  

 olejek migdałowy 

Wszystkie składniki zagnieść z masłem roztopionym + kilka kropel olejku migdałowego. 

Po upieczeniu można udekorować ciasteczka- jajka kolorowymi lukrami  ( jeśli wybieramy taką wersję, 

wówczas nie posypujemy cukrem przed upieczeniem  ) Życzymy smacznego!  
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ZAŁĄCZNIK 1 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 

Wielkanoc 

 

 
https://pixabay.com/photos/christ-is-risen-easter-basket-4853105/ 

 

 
Wielkanoc Fot. stock.adobe.com/teressa 
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https://salon-porcelany.pl/Wielkanoc-to-swieto-dla-calej-rodziny-blog-pol-1487948944.html 

 

 
https://zambrow.org/artykul/lany-poniedzialek/645136 

 
https://tygodniksanocki.pl/2019/04/20/swiecenie-pokarmow-na-rynku-w-sanoku/swiecenie-pokarmow-na-

rynku-w-sanoku-10/ 
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Boże Narodzenie  

 

 
https://www.polskatradycja.pl/folklor/swieta/zimowe/26-zwyczaje-wigilijne.html 

 
https://wiadomosci.wp.pl/boze-narodzenie-2018-swieta-coraz-drozsze-sprawdz-ile-wydadza-polskie-

rodziny-6325974258177665a 
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ZAŁĄCZNIK 3 

 

 



10 
 

 

 

 



11 
 

ZAŁĄCZNIK 4 
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