
GRUPA III ŻABKI

Zadania do zrealizowania

w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

29.03.21.-09.04.21.

TEMAT: Wielkanoc.

1. „Zbliża się Wielkanoc” – zabawa tematyczna na podstawie wiersza pt. „Szykujemy
wielkanocny stół” M. Szeląg.

„Wielkanocny stół” Marlena Szeląg
Wielkanocny stół już obrusem nakryty,
w rzeżuszce baranek cukrowy ukryty.
Na środku święconka, a w niej pisanki
– jajka zdobione we wzorki i plamki.
W wazonie świątecznie się prezentują
bazie, co kotki swe pokazują.
Już na talerzach kiełbasa biała,
zalana barszczem jest prawie cała.
A tam mazurek – wypiek świąteczny,
posyła babie ukłon serdeczny.
Tuż obok talerz – jajka w nim siedzą,
wraz z życzeniami bliscy je zjedzą...
Już na śniadanie goście przybyli
– na stole symbole tradycji odkryli.

Rodzic zadaje dziecku pytania do wysłuchanego
utworu:

 O jakim święcie jest mowa w wierszu?
 Czym nakryty był stół?
 Co znajdowało się na świątecznym stole?
 Po co na święta Wielkanocne szykuje się

jajka?
 Jak myślisz, co to jest tradycja?
 Czy według ciebie jest ważna, dlaczego?
 Jakie znasz inne tradycje związane

z Wielkanocą, o których nie było mowy
w wierszu?

„Szykujemy wielkanocny stół” – zabawa
tematyczna.

Dziecko wraz z R. szykują dla misiów i lalek
wielkanocny stół.

2. Osłuchanie z piosenka pt. „Jajko”muz. i sł.: Elżbieta Jancewicz, sł. A. Karpińska.
1) Małe jajko, małe, caluteńkie białe. Wezmę
farby nowe piękne, kolorowe.
REF.: Tu kropka, tam kreska, pisanka niebieska,
tu kropka różowa, pisanka gotowa. X2

2) Małe jajko, małe, Dziś już nie jest białe. Ma
ubranie nowe piękne, kolorowe.
3) REF.: Tu kropka, tam kreska...

(plik zostanie przesłany przez aplikację Messenger)

3. „Działania z kolorowymi pisankami” – zabawy matematyczne.
Dziecko koloruje i wycina jajka (załącznik nr 1)
Tworzenie rytmów - dziecko układa pisanki np. czerwona pisanka, żółta, czerwona, żółta...
Ćwiczenia klasyfikacyjne - dziecko tworzy dwa zbiory: pisanki czerwone, pisanki żółte.
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - Załącznik nr 3.

4. Rozwiązywanie zagadek słownych dotyczących Świąt Wielkanocnych.
Wprowadzenie angielskich nazw: a bunny, an egg, a sheep, Happy Easter.

Zagadki: Baranek

Położyły go obok rzeżuchy

w wielkanocnym koszyku maluchy.

Dołożyły pięć pisanek:

„Niech się cieszy, nasz…!”

Koszyczek wielkanocny

W nim baranek i pisanki,

wielkanocne niespodzianki.

W nim też kurczak się ukrywa,

jak ten koszyk się nazywa?

Baba wielkanocna

Słodkim lukrem jest polana,

na Wielkanoc jest podana.

Pisanki

Na Wielkanoc jajka zdobię,

różne szlaczki na nich robię.



Dodam także naklejanki i tak z jajek są...
„Happy Easter” – zabawa ruchowa z językiem angielskim. R. pokazuje ilustracje: jajko – an egg, zając –
a bunny, owca – a sheep i głośno wymawia ich nazwy po angielsku.
Dziecko maszerują przy utworze F. Chopina „Wiosna” op. 74 nr 2. Podczas przerwy w muzyce R.
pokazuje jedną z ilustracji, a dziecko głośno powtarza jej nazwę w języku angielskim
i wykonuje umówiony wcześniej ruch, np.: jajko – kuli się, owca – chodzi na czworakach, zając –
podskakuje w miejscu. Na klaśnięcie w dłonie dziecko wstaje i głośno krzyczy: Happy Easter! czyli
Wesołych Świąt!. Po tym okrzyku R. wznawia muzykę, a dziecko kontynuuje swój marsz.

5. Słuchanie opowiadania ,, O kurce, która zapomniałaby o tradycji’’ M.Szeląg.
„O kurce, która zapominałaby o tradycji” Marlena Szeląg
Słońce tego dnia odważnie przedzierało warstwę chmur, a jego promienie ogrzewały wymarzniętą po
zimie ziemię. I choć już niespełna miesiąc temu zniknęły ostatnie śniegi, a na wierzbach pojawiły się
kotki, to dopiero ten dzień przyniósł prawdziwe ocieplenie.
Wiejską dróżką wijącą się pomiędzy pastwiskami, polami i łąkami, wesoło podśpiewując,
maszerował tego dnia młodziutki suseł Sylwek, który niedawno obudził się z zimowego snu.
Szedł dość długo i poczuł się zmęczony. Rozejrzał się wokół i zauważył wysoką lipę. Postanowił
do niej podejść na odpoczynek. Gdy zbliżył się nieco do drzewa, spostrzegł siedzącą pod nim
smutną kokoszkę i rozsypane wokół niej jajka.
– Cześć, jestem Sylwek. Co ci się stało? – zapytał z ciekawości suseł.
– Ja, ja… nie wiem. Nic nie wiem, bo nic nie pamiętam! Bardzo boli mnie głowa, mam ogromnego guza!
– rzekła przestraszona, obolała kurka i zapłakała.
– Zaraz, zaraz, nie płacz. Pomogę ci… – rzekł suseł serdecznym tonem i zabrał się do zbierania
rozsypanych na ścieżce kolorowych jajek. Wrzucał je z powrotem do białego koszyka
z żółtą wstążką.
– Może ty wiesz, kim jestem i co tu robię? – zapytała kokoszka głosem pełnym nadziei.
– Niestety nie wiem, ale czekaj… Nie martw się! Jak razem pomyślimy, to na pewno coś wymyślimy! W
końcu... co dwie głowy, to nie jedna! – pocieszył kokoszkę Sylwek i zaczął drapać
się po czole, myśląc, co mogło się stać. Wyjął ze swojej torby wielką lupę i przeglądał z wielką
dokładnością ścieżkę w poszukiwaniu czegoś, co pomogłoby rozwiązać zagadkę.
– Już wiem! To jest przyczyna całego zajścia! – suseł podskoczył z radości i wskazał na wystający gruby
korzeń lipy. Wyjaśnił, że prawdopodobnie nieuważna kurka potknęła się o niego
i przewróciła. Stąd guz na głowie, utrata pamięci i rozsypane na ścieżce jajka.
– Masz rację, coś mi się przypomina. Tak, potknęłam się o niego i uderzyłam o ten tu kamień
– zaczęła sobie przypominać kokoszka. – Szłam, o tamtędy, z koszykiem tych jajek, ale dokąd
szłam? Tego już nie pamiętam… – kurka znów posmutniała.
– Ty, popatrz! Popatrz na te jajka! One są dziwnie kolorowe! Przecież nie ma takich jajek.
Ktoś musiał je pomalować! – krzyknął suseł.
– Ale po co komu pomalowane jajka? – zdziwiła się kurka.
– Tego nie wiem, ale się dowiem. Czekaj, pomyślmy troszeczkę – to mówiąc, suseł znowu zasępił się i
zatopił w rozmyślaniach., ale mimo że długo myślał, nic nie przychodziło mu do głowy.
– Witajcie, moi przyjaciele! Co tak dumacie pod tym drzewem?! – ukłonił się zając, który
pojawił się nie wiadomo skąd.
– Cześć, próbujemy rozwikłać zagadkę podróży kurki i tajemnicę kolorowych jajek – odrzekł
suseł.
– Przecież to proste! To są pisanki. Przed Wielkanocą maluje się jajka, żeby były kolorowe.
To taka pradawna tradycja. Kolorowe jajko jest symbolem świąt.
– Aaa, teraz pamiętam! Już wszystko sobie przypomniałam! – wykrzyknęła uradowana kurka i
opowiedziała całą historię. Wczoraj wieczorem malowała jajka, żeby dzisiaj rozdać je zwierzętom, które
prosiły ją o pomoc w ich ozdabianiu.
– Pewnie czekają na pisanki, a ja już jestem spóźniona. Będą zasmuceni, jeśli dziś im ich nie
dostarczę. Nie będą mogli świętować Wielkanocy! Muszę czym prędzej rozdać je przyjacio-
łom, żeby tradycji stało się zadość. Pomożecie mi? – zapytała kokoszka swoich nowych znajomych. I tak
we troje roznosili barwne jajka aż do samego zmierzchu.
– Rozdaliśmy wszystkie pisanki. Niestety kurko, dla ciebie zabrakło… Nie została ani jedna...



Część stłukła się podczas twojego porannego upadku… – zasmucił się suseł.
– To nic! – powiedziała kokoszka i dodała – zaraz nowe pomaluję i siebie oraz was nimi
obdaruję!
– A ja ci chętnie pomogę! – skoczył zając z radości.
– Ja też się przyłączę, choć nigdy jajek nie malowałem i świąt w ten sposób nie świętowa-
łem! – powiedział zachwycony suseł.
Zwierzęta w domu kurki malowały jajka pół nocy, dobrze się przy tym bawiąc. A rano zasiedli razem do
wielkanocnego śniadania, które przygotowała kokoszka w podzięce za pomoc.
Na stole nie zabrakło oczywiście barwnych pisanek, które tak skrzętnie cała trójka ozdabiała
kilka godzin temu.
– Tradycja to dobra rzecz! Kultywując ją, można się dobrze bawić i razem spotkać. To takie
ożywianie na chwilę pradawnych zwyczajów. Od dziś i ja będę w ten sposób obchodził Wielkanoc! –
powiedział szczęśliwy suseł, trzymając w łapce pomalowaną niezdarnie przez siebie
pisankę.

R. zadaje dziecku pytania do wysłuchanego utworu:
 Kogo podczas wiosennego spaceru napotkał suseł Sylwek?
 Co się przytrafiło kokoszce?
 Kto pomógł rozwikłać zagadkę kolorowych jajek?
 Jak nazywały się kolorowe jajka, które rozsypała kurka?
 Czego symbolem jest pisanka?
 Po co kurka niosła kolorowe jajka?
 Kto pomógł jej w roznoszeniu jajek?
 Dlaczego dla kurki zabrakło pisanek?
 W jaki sposób zwierzęta rozwiązały ten problem?
 Kto zasiadł do świątecznego śniadania w domu kurki?
 Co postanowił suseł Sylwek, gdy trzymał w łapce pisankę, i dlaczego?

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych - Załącznik nr 3.

6. ,,Zbieramy rozsypane jajka’’- ćwiczenia w liczeniu. Dokładanie i zabieranie elementów.
Zabawa matematyczna z wykorzytsaniem pisanek, które dzieci szukają podczas Wielkanocy. Dzieci
przeliczają pisanki wkładane do koszyczka. Rodzic dokłada i zabiera z koszyczka za każdym razem
pytając, ile jest w koszczyku.
7. ,, Pisanka’’- ozdabianie konturu jajka.
Załącznik nr 2. Do wykonania pracy można wykorzystać plastelinę lub inne dostępne materiały.
8. Instrumentacja utworu ,, Święta biją dzwony’’.
Dziecko tworzy akompaniament do piosenki z wykorzystaniem instrumentów muzycznych lub
dostepnych materiałów.
https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0

Zabawy ruchowe:
– „Wesołe figurki” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko maszeruje, biega, podskakuje (w
zależności od muzyki włączonej przez R. Gdy muzyka cichnie, dziecko zastyga na chwilę w dowolnej
pozie. Zabawę powtarzamy kilkukrotnie.
– „Podaj pisankę” – zabawa ruchowa ze skłonami w przód. Dziecko stoi w lekkim rozkroku. Na sygnał R.
wykonuje skłon w przód i sięga po np. maskotkę lub odkłada ją na podłogę.
– „Spacer z pisanką” – ćwiczenie równowagi. Dziecko maszeruje, wysoko unosząc kolana. Na sygnał R.
(klaśnięcie w dłonie) dziecko staje na jednej nodze, kładąc sobie maskotkę-pisankę na kolanie drugiej
nogi (uniesionej w górę). Na zmianę ćwiczy chód i stanie jednonóż na prawej i lewej nodze. Maszerując,
dziecko trzyma maskotkę-pisankę na głowie.
– „Złap pisankę” – zabawa z elementem rzutu i chwytu. Dziecko podrzuca woreczek/maskotkę do góry,
przerzucając je z ręki do ręki. R. prosi dziecko, by „przykleiło” łokcie do boków ciała i nie odrywało ich
w trakcie ćwiczenia. Dziecko cały czas śledzi wzrokiem swoją pisankę.



– „Brzuszek w górę, brzuszek w dół” – zabawa uspokajająca. Dziecko leży z woreczkiem/maskotką na
brzuchu. Podczas wdechu nosem – woreczek się unosi, podczas wydechu – woreczek opada. (R.
sprawdza, czy dziecko potrafi oddychać przeponowo).



Załącznik nr 1



Załącznik nr 2



Załącznik nr 3
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych
– „Kurczęta do kurnika” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci poruszają się swobodnym
biegiem w rytmie dowolnej muzyki. Na przerwę w muzyce i hasło R.: Kurczęta do kurnika – dzieci
biegną na miejsce wyznaczone za pomocą liny, przyjmują pozycję siadu skrzyżnego, ramiona
w pozycji „skrzydełek”. Na wznowienie muzyki ponownie ruszają biegiem po sali. Zabawę nale-
ży powtórzyć wielokrotnie.
– „Zajączek” – ćwiczenie wyprostne. Dzieci siedzą w kręgu w siadzie skrzyżnym (plecy wyprostowane,
ręce na kolanach). R. pośrodku koła kładzie pisanki. Jedna osoba wciela się w rolę zajączka.
Dziecko-zajączek siedzi w środku koła, pilnuje pisanek. Ma zamknięte oczy i uważnie nasłuchuje,
z której strony nadchodzi „złodziej” jajek. Jeżeli uda mu się ukraść pisanki, zajmuje miejsce w środku
koła i zamienia się w zajączka. Dotychczasowy zajączek siada w kole. Jeżeli zajączek usłyszy, z której
strony nadciąga intruz, i wskaże dłonią właściwy kierunek – obroni pisanki, to osoba, która próbowała je
zdobyć, wraca na swoje miejsce. Zabawę należy powtórzyć wielokrotnie.
– „Pisanki i baranki” – zabawa bieżna. Dzieci podskakują, maszerują lub biegają w rytmie dowolnej
Na hasło: Pisanki – układają się w leżeniu przodem, a następnie przetaczają się na plecy (turlają się jak
pisanki). Na zapowiedź: Baranki – szybko dobierają się w pary i dotykają czołami jak rywalizujące ze
sobą zwierzaki. Zabawę należy powtórzyć wielokrotnie, zmieniając rytm grany na tamburynie.
– „Idą kaczuszki” – ćwiczenie przeciw płaskostopiu. Dzieci spacerują w różnych kierunkach po sali. Na
zapowiedź: Idą kaczuszki – dzieci poruszają się z podkurczonymi palcami stóp, obciążając zewnętrzne
krawędzie. Po chwili wracają do zwykłego marszu. Zabawę należy powtórzyć
wielokrotnie.


