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- wzbogacenie wiadomości na temat zwyczajów i 
tradycji wielkanocnych,
- rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i 
syntezy słów,
-rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
- rozwijanie umiejętności liczenia.

29.03.2021-TEMAT DNIA: WIELKANOC TUŻ …TUŻ…

Cele główne: 
 Rozwijanie mowy i myślenia dziecka, 
 Wdrażanie do wysłuchania opowiadania, 
 Poznanie tradycji wielkanocnych.

Witajcie Kochane Krasnale!
Chociaż na odległość… to witamy się z Wami cieplutko tak jak to bywa codziennie

Miło zacznij nowy dzień i uśmiechnij się do mnie się, klaśnij w ręce raz i dwa,
Poniedziałek już mamy: do wspólnej zabawy zapraszamy.

1. Przed nami świąteczny czas-zacznijmy zabawę od odgadnięcia hasła  /Załącznik nr.1 Odgadujemy 
hasło/

Popatrz na obrazki, wyodrębnij pierwszą głoskę z nazw przedmiotów znajdujących sie na nich.  Z tych 
głosek ułóż wyraz - wklej litery w kolejne kratki tabelki. Spróbuj  odczytać wyraz samodzielnie lub z 
pomocą Rodzica. Możesz pokolorować obrazki

2. Posłuchaj opowiadania czytanego przez mamę lub tatę,, Bajeczka wielkanocna” A. Galicy./Załącznik 
nr.2/

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 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.
 
2.Drogi Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat opowiadania: 

 Co robiło słonko? 
 Kogo obudziło jako pierwsze, drugie, ... ? 
 Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? 
 Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?

3.  A teraz troszkę się poruszajcie: Zabawa ruchowa "Skoki zajączków".

Wszystkie dzieci kochają Wielkanocnego Zajączka i z utęsknieniem czekają na jego przyjście. Posłuchaj 
teraz piosenki i na hasło hopla, hopla poskacz jak zajączki.         https://www.youtube.com/watch?
reload=9&v=t-jVEPrPR9c

4.Wspólnie z rodzicami możesz obejrzeć film edukacyjny: Wielkanocne zwyczaje.

https://youtu.be/E1j3X7cfHYk

5.Czas na wielkanocne zagadki  Rodzic czyta a Ty odgadujesz....  Powodzenia!!!  

- Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne, więc każde dziecko na niego czeka. Zobaczyć go jednak wysiłki 
próżne, bo on susami kic, kic ucieka.
 /Zajączek Wielkanocny/

- Jeden taki dzień w całym roku mamy, że gdy nas obleją to się nie gniewamy.
 /śmigus-dyngus/

- Leży w koszyczku pięknie wystrojone, malowane, pisane, drapane lub kraszone.
 /jajko wielkanocne/

- Wielkanocna zupa, w niej kiełbaska pływa. Jest tam też jajeczko, żółte jak słoneczko.
 /żurek wielkanocny/
- Potulne zwierzątko z cukru ulepione, małą chorągiewką wdzięcznie ozdobione.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=t-jVEPrPR9c
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=t-jVEPrPR9c
https://youtu.be/E1j3X7cfHYk


 /świąteczny baranek/
- Wyrośnięta pani, lukrem jest polana, na świątecznym stole pyszni sie od rana.
 /baba wielkanocna/
- Mały żółty ptaszek z jajka sie wykluwa, zamiast piór ma puszek, więc jeszcze nie fruwa.
 /kurczątko/
- Kiedy się w Wielkanoc jajkiem wymieniamy, mówiąc miłe słowa bliskim je składamy.
 /życzenia świąteczne/
- Wiklinowy koszyk pięknie ozdobiony, święconymi produktami po brzegi wypełniony.
 /koszyczek ze Święconką/
- Co to za gałązki, co kotków mają bez liku i chociaż nie zamruczą - to miłe są w dotyku.
 /bazie/
6.A na koniec poćwiczymy swoje oczka-Poszukaj różnic między obrazkami /Zał.nr.3/

Wspaniałej zabawy.
Życzymy miłego poniedziałku
p. Justynka, p. Ewa, p. Kasia, p. Ania


