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Okres Wielkanocny możecie państwo wykorzystać do rozwijania 

umiejętności dzieci w zakresie kształtowania wypowiedzi na określony 

temat. 

 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY NA MIESIĄC 

KWIECIEŃ: 

  „Jajka malowane” 
 

TERMIN REALIZACJI: 6.04.2020-10.04.2020 

  

CEL GŁÓWNY: Przybliżenie tradycji Świąt 

Wielkanocnych. 

 
PROPOZYCJE ZAJĘĆ Z DZIEĆMI: 

• Zajęcia z zakresu wspomagania rozwoju mowy; 

Temat: „Kurze jajko” 

CELE: 
- poznanie obrazu graficznego litery J 

-rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów 

-wysłuchanie wierszyka „Jajko” 

 

 Przeczytanie wierszyka z rodzicem i krótkie omówienie jego 

treści: 

Jajko 

Siedziała kura długo na grzędzie. 

Siedziała i rozglądała się wszędzie. 

Patrzyła w górę, w dół, na wszystkie boki, 

obok niej również siedziały kwoki, 

Tak się wierciła, tak się kręciła 

i nawet wcale nie zauważyła, 

kiedy to jajko w końcu zniosła. 

– O! - zagdakała i się podniosła. 

Zabawa „Wstążkowa litera” 

 
Zadaniem dziecka jest: ułożenie litery J ze wstążki lub z innego 

dostępnego materiału na dywanie a następnie chodzenie po 

ułożonej literze stopa za stopą 

 



Polecenie dla dziecka: dziecko wodzi palcem po kształcie litery 

J, następnie ozdabia szablon według własnego pomysłu. 

 

Zabawa z rodzicami: „Kreślenie litery J na plecach mamy lub 

taty”. Można też kreślić w powietrzu lub na dywanie. 

 

                              CEL: 

-Usprawnianie małej motoryki 

 



Praca plastyczna z wykorzystaniem karty pracy: „Koszyk 

Wielkanocny” 

 

                                                CELE: 

– rozwijanie zdolności manualnych 

– rozwijanie małej motoryki 

– ćwiczenie spostrzegawczości 



 
Pokoloruj koszyczek wielkanocny, wytnij elementy znajdujące się pod 

koszyczkiem i wklej je do koszyczka. Do pracy można wykorzystać również 

farby plakatowe a do ozdoby elementów kuleczki z krepiny. 

TEMAT: „Poznajemy wielkanocne zwyczaje” 

 

CELE: 

– wdrażanie do kultywowania tradycji wielkanocnych 

– doskonalenie umiejętności 

 

Zajęcia społeczne utrwalające polskie tradycje: 

TEMAT: „Pisanki kraszanki” 

 

Wysłuchanie wiersza pod tytułem „Malowane jajka” 

 

Malowane jajka 

 

Leży na półce mały koszyczek, 

a z niego wystaje kilka twarzyczek. 

Każda okrągła i zadowolona 

pięknymi barwami jest ozdobiona. 

 

Pierwsza w krateczkę, 

druga ma groszki, 

u trzeciej – kwiaty, 

u czwartej – prążki. 

Na piątej są gwiazdki, 

na szóstej – drzewa, 

a mnie ich widok tylko olśniewa. 

 



I tak jak co roku, nie pójdą w kąt, 

lecz będą życzyły: Wesołych Świąt! 

 

 

Wiersz może zainspirować państwa do rozmowy z dzieckiem 

na temat tradycji wielkanocnych. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Rysuj po śladzie: 

 

 

 

 

 

Zabawa paluszkowa „Paluszkowa pisanka” 



 

Dziecko rysuje palcem na plecach rodzica wzorki podawane przez 

niego: 

– np. narysuj wzorek w kratkę 

– narysuj wzorek w kropki 

– narysuj wzorek w paski i.t.p 

 

Zabawa rozwija małą motorykę. 

 

Zabawa pantomimiczna „Pieczemy ciasta” 

 
Dziecko naśladuje za rodzicem poszczególne etapy pieczenia 

ciasta: 

– np. ugniatanie 

– dosypywanie składników 

– mieszanie 

– wałkowanie 

 

Zabawę możemy powtórzyć kilka razy. 

 

Zajęcia plastyczne „Wykonanie kartki wielkanocnej” 

 

         CELE: 

– rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej 

– rozwijanie małej motoryki 

– rozwijanie kreatywności 

 

Do pracy plastycznej proszę przygotować: 

– kartka z bloku A4 

– farby 

– kredki 

– papier kolorowy 

– pędzel 

– nożyczki 



– klej 

 

Zadaniem dziecka jest złożenie kartki na połowę i wykonanie 

dowolnej kompozycji plastycznej według własnego pomysłu. 

 
Zajęcia z zakresu wspomagania mowy „Wieziemy tu kogucika” 
 

CELE: 

– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

– rozwijanie pamięci i logicznego myślenia 

– kształtowanie umiejętności rozpoznawania rymów 

– rozwijanie poczucia rytmu 

 

Wieziemy tu kogucika 

 

Wieziemy tu kogucika, 

dajcie jajek do koszyka! 

Dajcie, aby choć ze cztery, 

a do tego ze trzy sery, 

do was tutaj wstępujemy, 

zdrowia, szczęścia winszujemy! 

Dajcie też, co macie dodać, 

co dobrego nie ,żałować. 

Oj, zieleni się, zieleni 

młoda trawka tuż przy ziemi. 

Kukuryku, kukuryku 

i już pełno jest w koszyku. 

 

 

Nauka wiersza na pamięć; 

 

ZADANIE 1 

Recytowanie wiersza z różnym natężeniem głosu, oraz w 

zróżnicowanym rytmie. 

 



ZADANIE 2 

Recytowanie wiersza z jednoczesnym wyklaskiwaniem sylab. 

Dziecku możemy zaproponować swój pomysł recytowania 

wiersza. 

Rodzice recytują wiersz, w momencie gdy dziecko usłyszy rym 

np. wyklaskuje rękoma 

– np. ko-gu-ci-ka, ko-szy-ka i.t.p 

 

 

Zajęcia „Wielkanocny obrazek” 
 

Pokoloruj kolorowankę zgodnie z kodem znajdujących się po 

prawej stronie kartki. 

 

CELE: 

– rozwijanie zdolności manualnych 

– rozwijanie logicznego myślenia 

 

 

 

 

 



 

 



 

TEMAT „Puzzle wielkanocne” 

 
CEL: 

– Ćwiczenie małej motoryki poprzez wycinanie 

 
 

Zadaniem dziecka jest wycięcie szablonu jajka a następnie 

porozcinanie według wskazanych linii, złożenie z puzzli jajka i 

przyklejenie na kartkę. 



 

Zadanie dla dziecka: Wytnij szablon koszyczka i złóż tak jak na 

zdjęciu. 

 



 

 

 
Zajęcie plastyczno-techniczne „Wielkanocne jajka” 
 

CEL: 

– rozwijanie zdolności manualnych 

 

Przebieg zajęcia: 

 

Zajęcie to zachęca dziecko do wspólnego gotowania z rodzicem 

jajek na twardo, można tu wykorzystać zegar do sprawdzenia 

czasu gotowania jajek. Zadaniem dziecka jest pomalowanie 

ugotowanych jajek na twardo oraz ozdobienie kolorowym 

papierem według własnego pomysłu. 

 

 

 

Zabawa matematyczna „Zbiory Wielkanocne” 
 

CEL: Doskonalenie umiejętności porównywania liczebności 

zbiorów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Polecenie: Policz elementy  w zbiorach. Otocz pętlą zbiór, w 

którym jest więcej elementów. 
 

 

 

 

                                                 
 

 

 

                           
     

 

 

                               
 

 

 

          
 

 

             
 

 

 

 

 

 



Zajęcia rozwijające orientację przestrzenną „Wielkanocny 

Labirynt” 
 

CELE: 

– rozwijanie wyobraźni przestrzennej 

– rozwijanie orientacji na kartce papieru 

 


