
Temat tygodniowy „Wielkanoc”, grupa III (4-latki) 

Czas realizacji: 13.04 – 17.04.2020r. 

Propozycje zajęć: 

1.Pomoc dzieci w przygotowaniu stołu wielkanocnego  

 - opowiedz, jakie smakołyki znajdują się na stole wielkanocnym? (karta pracy cz. 2 str.29) 

 - opowiedz, jakie znasz zwyczaje wielkanocne? 

2. Pokoloruj pisankę (karta pracy cz.2 str.30) 

 - naśladuj miny pisanek, wskaż pisankę wesołą, wystraszoną, smutną, złą (karta pracy cz.2 

str.30) 

3. Ćwiczenie rozwijające spostrzegawczość „Co nie pasuje?” (karta pracy cz.2 str.31) 

- skreśl zdjęcie, które różni się od pozostałych  

 - nazwij to co widzisz na zdjęciach 

4. Słuchanie piosenki „Wielkanocny poranek” (sł. i muz. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz 

Pabisiak – dostępne na YouTube lub inna o tematyce wielkanocnej 

 - o jakich wielkanocnych kotkach opowiada piosenka? 

- jak poruszają się zwierzątka, które występują w piosence? 

1. W wielkanocny poranek 

Dzwoni dzwonkiem baranek 

Dzyń, dzyń, dzyń 

Dzwoni dzwonkiem baranek. 

  

Ref. Wielkanocne kotki 

Robią miny słodkie 

Już wyjrzały z pączka 

Siedzą na gałązkach 

Kiedy będzie Wielkanoc 

Wierzby pytają (2x) 

 

2. A kurczątka z zającem 

Podskakują na łące 

Hop, hop, hop 

Podskakują na łące 

  

Ref. Wielkanocne kotki 

Robią miny słodkie 



Już wyjrzały z pączka 

Siedzą na gałązkach 

Kiedy będzie Wielkanoc 

Wierzby pytają (2x)  

5. Śniadanie wielkanocne  - ćwiczenie narządów artykulacyjnych  

 - osoba dorosła wypowiada rymowankę: cicho, głośno, wolno, szybko, (dzieci naśladują 

dźwięki oraz ruchy)  

Najpierw żurek z kiełbasą            dzieci mówią: mniam mniam mniam, i głaszczą się po  

brzuchach 

I ziemniaki z okrasą,  

potem pyszne jajeczka                  dmuchają na gorące ziemniaki, wypowiadają głoskę 

mmmm na zmianę cicho i głośno, 

a na końcu – babeczka.                   nabierają dużo powietrza, zamykają usta i 

wypychają policzki 

6. Dokończ kolorować rysunek (karta pracy cz.2 str.32) 

 - powiedz gdzie znajdują się: kurczątko, baranek, pisanki 

Propozycje zabaw ruchowych: 

1.  Zabawa z elementem podskoku – „Kurczątko”  

 - skacz obunóż cichutko wypowiadając sylabę: pi pi pi, na hasło rodzica „Lis się 

skrada”  schowajcie się jak najszybciej np. pod krzesłem lub stołem 

2. Poturlajcie się na dywanie jak jajeczko 

3. Spróbujcie przenieść na łyżce pisankę tak aby nie spadła na podłogę 

4. Zabawa taneczna „Taniec kurcząt” – nagranie utworu Modesta Musorgskiego 

„Taniec kurcząt w skorupkach” – dostępne w internecie 

- dzieci wykonują własne improwizacje taneczne 


