
Grupa IV  3 – latki  wychowawca: Małgorzata Pazulak 

Temat tygodnia: Wielkanoc. 

Poniedziałek - 06.04.2020 r. 

Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Wielkanoc” 

Książka  „Olek i Ada wśród przyjaciół” (s. 58–59)  
Rodzic czytając wiersz, prezentuje ilustracje do niego. 

 
– 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 wykorzystaniem ilustracji w książce.  

− Z czego robi się pisanki? 
− Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego? 

− Co robimy w lany poniedziałek? 
− Co wam się kojarzy ze świętami wielkanocnymi? 

 
Kolorowanie rysunku: „Pisanka” 

Kolorowanka, kredki 
link do kolorowanki– proszę pobrać i wydrukować 

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2018/03/jajo1.png 

 

Dziecko koloruje kolorowankę kredkami. 
 

Wtorek 07.04.2020 r. 

Słuchanie piosenki „Pisanki”. 

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

 

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2018/03/jajo1.png
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY


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 temat wysłuchanej piosenki. 

- Bez czego nie ma Wielkanocy? 
- Co jest namalowane na drugiej, trzeciej pisance? 

- Co można namalować na wielkanocnych pisankach? 

 
Karta pracy, cz.2 nr 11 

Dziecko: 
− łączy liniami rysunki pisanek od najmniejszego do największego,  

− koloruje rysunek największej pisanki, 
− wskazuje dwie takie same pisanki. 

 

 

Środa 08.04.2020r. 

 

Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej „Koszyczek”. 
 

To w nim leżą na serwetce 
jajka malowane, 

a pośrodku, obok chlebka, 
spoczywa baranek. (koszyk wielkanocny) 

 
Kolorowanie rysunku: - „Koszyczek wielkanocny”. 

Kolorowanka, kredki.  
link do kolorowanki– proszę pobrać i wydrukować 

https://s.mamotoja.pl/i/koszyczek-wielkanocny-kolorowanka-3-GALLERY_MAI2-110591.jpg 

 
Dziecko koloruje kolorowankę kredkami. 

 
 

Czwartek 09.04.2020r. 

 

Praca plastyczna „Wielkanocne motywy”  
Wyprawka plastyczna, karta 8, dowolne farby w pastelowych kolorach, chusteczki. 

https://s.mamotoja.pl/i/koszyczek-wielkanocny-kolorowanka-3-GALLERY_MAI2-110591.jpg


Dziecko: 

− maluje palcami kolorowe szlaczki na rysunkach jajek, 
− kończy malować jajka, które już są częściowo pokolorowane, 

− maluje kropki, paski i inne wzory tak, jak pokazano na przykładzie.  
 

 

Piątek 10.04.2020r. 

 

Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Wielkanocny stół”.  

 
Nadeszła Wielkanoc. 

Czas wielkiej radości! 
Już stół wielkanocny 

czeka na swych gości. 
 

Pełno na nim potraw: 
kiełbaska i żurek, 

baba lukrowana, 
tuż obok mazurek… 

 
Dom pachnie czystością, 

porządki skończone. 
Czas na odpoczynek. 

Wszystko już zrobione! 
 

Święconka na stole, 
a spośród pisanek, 

jak każe tradycja, 
wystaje baranek! 

 
To czas na życzenia, 

na chwile radości 
i niech w naszych sercach 

miłość ciągle gości. 
 

Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. 
− Jakie potrawy znajdują się na wielkanocnym stole? 

− Dlaczego ludzie sprzątają przed świętami w domach? 
− Co znajduje się w koszyczku ze święconką? 

− Dlaczego ludzie w czasie świąt są na ogół weseli i mili dla innych? 
 

Kolorowanie rysunku: - „Palemka”.  
Kolorowanka, kredki.  
link do kolorowanki– proszę pobrać i wydrukować 

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2017/09/palemka.jpg 

 
Dziecko koloruje kolorowankę kredkami. 
 

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2017/09/palemka.jpg

