
WITAM  KRASNALE! 

 

TEMAT  TYGODNIA: WIELKANOC 

 

29.03.2021-02.04.2021 

 

Cele ogólne: 

-rozwijanie mowy 

-poznanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych 

-opanowanie tekstu i melodii piosenki 

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

-rozwijanie aktywności twórczej ,poprzez ekspresję słowną ,muzyczną, ruchową 

i plastyczną 

-doskonalenie kompetencji matematycznych 

 

Cele szczegółowe: 

-zna zwyczaje i tradycje wielkanocne 

-wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza 

-rozwija poczucie słuchu muzycznego 

-stosuje określenia :duże i małe jajko 

-doskonali percepcję wzrokową 

-rozwija sprawność manualną 

 

 

 



 

 

Poniedziałek 

29.03.2021 

Rozmowa z dziećmi na temat Świąt Wielkanocnych. 

Posłuchajcie wiersza A. Widzowskiej pt. „Wielkanoc”. 

 

-Kurko proszę, znieś jajeczka 

śnieżnobiałe lub brązowe, 

ja z nich zrobię na Wielkanoc 

cud-pisanki kolorowe. 

 

Do koszyczka je powkładam, 

z chlebkiem, babką lukrowaną, 

potem pójdę je poświęcić 

z bratem, siostrą, tatą, mamą. 

 

Przy śniadaniu wielkanocnym  

podzielimy się święconką 

i buziaka dam mamusi,  

zajączkowi i kurczątkom. 

 

„ Śmigus- dyngus!”- ktoś zawoła, 

tatę wodą popryskamy, 



mama będzie zmokłą kurką, 

bo to poniedziałek lany! 

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. 

-Z czego robi się pisanki? 

-Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego? 

-Co robimy w lany poniedziałek? 

-Co wam się kojarzy ze świętami wielkanocnymi? 

 

 

 

 



 

Wtorek 

30.03.2021 

Dzisiaj  poćwiczymy do piosenki  „Kto jak skacze” link do piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ


 

Środa 

31.03.2021 

 

Słuchanie nowej piosenki i określenie czy jest ona wesoła, czy smutna. 

Link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8 

 

„Pisanki ,pisanki”- piosenka 

 

Pisanki, pisanki 

jajka malowane 

nie ma Wielkanocy  

bez barwnych pisanek. 

 

Pisanki ,pisanki 

jajka kolorowe, 

 na nich malowane  

bajki pisankowe. 

 

Na jednej kogucik, 

a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej 

laleczki tańczące. 



Na czwartej kwiatuszki, 

a na piątej gwiazdki, 

na każdej pisance 

Piękne opowiastki. 

 

 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

-Co musi być na Święta Wielkanocne? 

-Co można namalować na wielkanocnych jajkach? 

-Czy lubicie święta wielkanocne ? Dlaczego? 

 

 

 



 

Czwartek 

01.04.2021 

Zapoznanie dzieci z różną wielkością jajek. Obejrzyj obrazek i wskaż jajko 

duże oraz małe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rysuj kolorowymi kredkami po śladzie. 

 

 



Piątek 

02.04.2021 

Pomaluj zajączka farbkami na kolor brązowy, a kokardkę na czerwono. 

 

 



 

 

 

Serdeczne życzenia składają panie: Marzena, Krystyna, 

Honorata i Marta. 


