
TYDZIEŃ IV.  07 kwiecień 2020 r. (wtorek) 

Szczęść Boże! 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie w Wielki Wtorek i zapraszam do 

wspólnej pracy. Na początek pomódlmy się słowami następującej modlitwy: 

Najsłodszy Jezu!          

Na modlitwie w Ogrójcu oliwnym, krwawym potem oblany, konający 

i śmiertelnym ogarniony smutkiem: zmiłuj się nad nami! 

Jesteśmy w temacie tygodnia: „WIELKANOC” 

Temat dzisiejszego dnia to: „WIELKANOCNY KOSZYCZEK” 

■  Poruszajmy się o poranku, wykonując kilka ćwiczeń, które zwiększą sprawność 

fizyczną dziecka a przede wszystkim mięśnie brzucha, mięśnie grzbietu, 

ćwiczenie koordynacji ruchowej.  

1. „Witamy się” – powitanie w parach, każde dziecko z każdą osobą w domu: 

dłońmi, ramionami, stopami, kolanami, pośladkami itp. 

2. „Poranek na wsi” – leżenie na brzuchu z rękami pod głową, na dźwięk 

tamburyna lub innego instrumentu muzycznego rozprostowanie rąk  

i uniesienie ich wraz z nogami nad podłogę.  

3. „Koty się budzą” – klęk podparty, dolny odcinek kręgosłupa „wpychamy” 

mocno w podłogę, aby stał się w tym miejscu wklęsły. Głowę podnosimy.  

Na hasło „koci grzbiet” górny odcinek kręgosłupa „wypychamy” w górę tak, 

aby powstał swego rodzaju garb, głowę chowamy między ramionami. 

4. „Koniki” – bieg po obwodzie koła (uderzanie piętami o pośladki). 

5. „Przenosimy jajka” – pozycja stojąca na obwodzie koła, podawanie np. 

woreczków gimnastycznych lub innych przedmiotów, które mamy w domu, 

do drugiej osoby po prawej stronie, tylko prawą ręką. Powtórzenie czynności  

z lewą ręką i w lewą stronę. 

6. „Sadzimy w polu” – pozycja stojąca w rozkroku, skłon do prawej nogi, 

wyprost, skłon do lewej nogi, wyprost. Powtórzenie 4 razy. 

7. „Króliki skaczą” – przeskakiwanie nad woreczkiem z prawej strony na lewą  

i z powrotem. 

8. „Idą kaczki” – marsz na ugiętych nogach. 

9. „Idą krowy” – marsz na czworaka. 

10.  „Zwierzęta piją wodę” – skłony do przodu z pozycji siadu skrzyżnego  

w kierunku rozłożonego na podłodze woreczka tak, aby dotknąć czołem 

podłogi. 

11.  „Zwierzęta do stodoły” – dziecko naśladują chód wybranego przez siebie 

zwierzątka z wiejskiego podwórka. Na dźwięk bębenka siada w siadzie 



skrzyżnym w wyznaczonym miejscu. Na dźwięk tamburyna spaceruje dalej. 

Powtórzenie 4 razy. 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych po zabawie  

i przed posiłkami, czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

 

 ■  Posłuchajcie legendy Pani Urszuli Pukała, o białym baranku i postarajcie się 

zapamiętać, o co pokłóciły się zwierzęta w koszyku oraz co znalazło się  

w koszyku wielkanocnym. 

 „Legenda o białym baranku”    

 Posłuchajcie tylko ile było krzyku,  

 gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku.  

 Malutkie kurczątko, bielutki baranek,  

 Brązowy zajączek i kilka pisanek.  

 Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami,  

 jestem najpiękniejszy, żółty jak salami.  

 Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki,  

 falujące piórka tak jak u kaczuszki. 

Co ty opowiadasz – dziwi się baranek, 

jestem cały z cukru, mam cukrową mamę.  

Dzieci na mój widok bardzo się radują  

i z mojego grzbietu cukier oblizują.  

Brązowy zajączek śmieje się wesoło,  

jestem z czekolady – opowiada wkoło.  

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci,  

już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 

Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka,  

dziwi się pisanka zielona jak łąka.  

Dziwią się pisanki żółte i czerwone,  

brązowe, różowe, szare, posrebrzone. 

Proszę opowiedzcie, co zapamiętaliście z wiersza. Kto gościł w wielkanocnym 

koszyku? O co pokłóciły się zwierzątka? Spróbujcie przypomnieć sobie, jaki 

kolor miały pisanki w koszyku. A czy zapamiętaliście porównania. np. zielony 

jak łąka, żółty jak..., czekoladowy jak… itp. Jeśli dziecko ma trudność  

ze znalezieniem odpowiedzi na pytania możne przeczytać wybrany fragment 

jeszcze raz. 



■  Proponuję posłuchać wielkanocnej piosenki, może ktoś nauczy się jej na 

pamięć!  

https://www.youtube.com/watch?v=gNiwf-SaRUI 

„Wielkanocna piosenka” 

Są takie święta raz do roku, 

co budzą życie, budzą czas. 

Wszystko rozkwita w słońca blasku 

i wielka miłość rośnie w nas. 

Miłość do ludzi, do przyrody, 

w zielone każdy z wiosną gra. 

Już zima poszła spać za morza, 

a w naszych sercach radość trwa. 

 

Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane, 

pierwsze bazie, pierwiosnki, bratki wiosna nam śle. 

Białe z cukru baranki jak zaczarowane, 

małe, żółte kurczątka, zniknął cały już śnieg. 

W piecu rosną sękacze, baby wielkanocne 

I mazurek „filutek”, spójrzcie tam pierwszy liść. 

Według starej recepty babcia barszcz ugotuje, 

przyjdzie cała rodzina na te święta już dziś. 

 

Czas ciepłe kurtki w szafie schować 

i w naftaliny ukryć świat. 

W szufladzie zaśnie czapka zimowa, 

narty i sanki pójdą spać. 

Bocian powrócił na swe gniazdo, 

już leśnych kwiatów czujesz woń. 

A słońce świeci mocno, jasno 

i żabi rechot słychać z łąk. 

 

Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane … 

 

■ Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami, jak wygląda w waszym domu nakrycie 

wielkanocnego stołu, jakie potrawy na nim stoją, jakie znacie tradycje rodzinne 

związane ze świątecznym śniadaniem.  

Teraz posłuchajcie wiersza Ewy Skarżyńskiej 

https://www.youtube.com/watch?v=gNiwf-SaRUI


„Wielkanocny stół” 

Nasz stół wielkanocny  

haftowany w kwiaty.  

W borówkowej zieleni  

listeczków skrzydlatych.  

Lukrowana baba  

rozpycha się na nim,  

a przy babie –  

mazurek w owoce przybrany.  

Palmy – pachną jak łąka  

w samym środku lata.  

Siada mama przy stole, 

a przy mamie tata.  

I my.  

Wiosna na nas  

zza firanek zerka,  

a pstrokate pisanki  

chcą tańczyć oberka.  

Wpuścimy wiosnę.  

Niech słońcem  

zabłyśnie nad stołem  

w wielkanocne świętowanie  

jak wiosna wesołe. 

Porozmawiajmy na temat treści tego utworu. Jakie elementy dekoracyjne znajdują 

się na stole? Kto usiądzie przy stole? Czego brakuje na stole,  

a powinno się znaleźć zgodnie z tradycją wielkanocną?  

 



Przypomnę symbolikę niektórych produktów znajdujących się na stole: 

Pisanka – symbol życia.  

Baranek – symbol zmartwychwstania Chrystusa.  

Chorągiewka – znak zwycięstwa.  

Palmy – nawiązują do wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i powitania go przez 

mieszkańców miasta.  

Świąteczne palmy miały zapewnić dobre plony, chronić przed pożarami  

i chorobami.  

Bazie – spożywano, gdyż wierzono, że chroni to przed bólem i dodaje sił.  

Są symbolem budzącej się wiosny. 

■ „Wielkanocne obliczenia” – zabawa matematyczna, do której będą potrzebne 

tylko nakrętki po napojach. Usiądźcie sobie najlepiej przy stole, na którym 

połóżmy liczmany, tj. nakrętki po napojach. Osoba dorosła podaje treść zadania, 

dziecko oblicza za pomocą liczmanów:  

„W pewnym domu do świątecznego śniadania zasiadły następujące osoby: mama, 

tata, ciocia Basia z wujkiem Piotrem i dwiema córeczkami, babcia Frania i mały 

Michaś. Ile osób siadło do świątecznego śniadania?  

Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 10 migdałów. Po chwili 

przyszedł Maciek i zjadł 2 migdały. Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia 

mazurka?  

Na stole leżało osiem jajek. Mama zjadła jedno, a tata dwa. Ile jajek zostało na 

stole?  

Zuzia robiła wielkanocną palmę. Przyczepiła na niej 3 czerwone kwiaty, 2 żółte 

kwiaty i 4 fioletowe. Niestety, klej był zbyt słaby i 2 kwiaty się odczepiły. Ile 

kwiatów zostało na palmie?” 

■ Praca z Kartą Pracy cz.3 - str. 41b. 

Widzimy ilustrację na całą stronę. Przyjrzyjcie się tej ilustracji i powiedzcie, co 

robią osoby tam przedstawione? Jakie obchodzą święta? I po czym poznajemy, 

że to są właśnie te święta? 

Pod ilustracją są przedstawione trzy fragmenty: w kwadracie, trójkącie i kole. 

Odszukajcie takie same elementy na ilustracji i otoczcie je pętelkami (dowolnym 

kolorem). A na samym dole dwa wyrazy do napisania po śladzie: „pisanki” 

i „babka” (piszemy ołówkiem).  

■ Praca z Kartą Pracy cz.3 - str. 42a i 42b. 

Pierwsze polecenie – rysujemy ołówkiem po śladzie dwie pisanki. Następnie 

ozdabiamy je dowolną metodą. Można wykorzystać kolorowy papier lub nakleić 



sproszkowane przyprawy w różnych kolorach, albo po prostu pokolorować 

kredkami. 

Drugie polecenie z tej strony to nalepić sztućce obok talerzy. Naklejki bierzemy 

ze środkowej części książki „Karta 42”. Tak nalepiamy, aby stół był prawidłowo 

nakryty dla dwóch osób: Ciebie i twojego gościa. Poproście dorosłych o pomoc, 

co kładziemy z prawej strony, a co z lewej strony talerza? Podpowiem, że łyżkę 

kładziemy z prawej strony. 

Na str. 42b jest do pokolorowania obrazek z kodem. To jest to co bardzo lubicie 

robić! Pod obrazkiem mamy przedstawiony kod i oznacza - litera „a” to kolor 

żółty, litera „o” to kolor czerwony, litera „e” to kolor niebieski, litera „i” to kolor 

zielony, litera  „u” to kolor brązowy, litera „c” to kolor szary – ten kolor 

malowaliśmy ołówkiem, tym razem też możecie tak zrobić. Gdy skończycie 

kolorować, popatrzcie co ten obrazek przedstawia? A na samym dole w liniaturze 

jest napisane słowo: „Wielkanoc” – proszę ołówkiem napisać po śladzie  

i przeczytać całe słowo: po kolei wymieniać głoski w-i-e-l-k-a-n-o-c. 

 

 

■  Przypominam też o konkursie plastycznym „Ciekawostki z małej rolki”, który 

będzie trwał do 07.  Kwietnia, a zdjęcia wykonanych prac będzie można przesłać 

na stronę internetową przedszkola: przedszkole.konkurs@o2.pl. 

 

 

■  A poniżej wielkanocny koszyczek. Proszę pokolorujcie według własnego 

pomysłu. Można wykorzystać kredki, plastelinę, można pomalować farbami albo 

wykleić kolorowymi papierkami, krepiną. Technika dowolna.  Nie zapomnijcie  

pokolorowaniu tła. Jeśli ktoś zechce i ma taki pomysł może coś swojego 

dorysować i w koszyczku i obok koszyczka, i na górze i na dole. 

Zachowajcie rysunek i jak powrócicie do przedszkola to obejrzymy co zrobiliście.  

 

Życzę dobrej, przyjemnej i owocnej pracy. 
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