
Dzień dobry. 

Mam nadzieję, że skorzystali Państwo z  moich wskazówek, które pojawiły się na stronie w 

zeszłym tygodniu. Dziękuję za nadesłanie  pięknych prac  wykonanych przez  przedszkolaków.   

Poniżej zamieszczam  Państwu nowe propozycje do pracy z dziećmi i zapraszam do skorzystania 

z tych pomysłów.   

Pozdrawiam serdecznie 

Grażyna Jodłowska 

Scenariusz  zajęć – Poniedziałek                                                               

Przedświąteczne  przygotowania 

 

 

 

Potrzebne będą: 

 Nasiona rzeżuchy 

 Wydmuszki z jajek 

 Waciki kosmetyczne lub wata 

 Marker permanentny 

 Spryskiwacz/naczynie z wodą 

 

1. Skorupki wyłożyć płatkami kosmetycznymi, zwilżyć wodą. 

2. Na zwilżone płatki kosmetyczne/watę wysypać ziarenka rzeżuchy. 

3. Codziennie podlewać – zraszać wodą tak, aby ziarenka nie wyschły, ale także nie stały 

w wodzie.  

4. Bużki zajączków narysować markerem permanentnym.  

5. Zachęćcie dzieci do spróbowania – sami też skosztujcie 😊 

 



Wiersz do nauczenia się na pamięć 

 

Zapoznanie z treścią wiersza pt. „Idą Święta” 

Słońce mocniej grzeje, 

ciepłe już  poranki, 

a my z naszą babcią 

robimy pisanki. 

Mama piecze ciasta, 

kupiła baranka. 

My jej pomagamy 

od samego ranka. 

Bo już nadchodzą 

Wielkanocne Święta 

i cala rodzina 

jest uśmiechnięta. 

Analiza utworu . 

Wielkanocne hodowle                                                                                                       

 „Wielkanocna  łączka ‘’ – Na parapecie,  gdzie słonko świeci, w doniczkach sieją  owies i rzeżuchę z 

rodzicami dzieci .  

Posiany owies i rzeżucha będą  dekoracją na świątecznym stole .  Zwracamy uwagę na kolejność  

wykonywanych czynności i warunki, jakie muszą mieć zapewnione rośliny, aby prawidłowo rosły . 

Ćwiczenia gimnastyczne 

Zaczarowane drzewa – ćwiczenie tułowia. 
Dziecko stoi w rozkroku, ręce trzyma luźno wzdłuż ciała. Na początku powoli wykonuje skłony 

raz w lewo, raz w prawo. Na sygnał dorosłego przyspiesza wykonywanie ćwiczenia.  

 

Kwiaty – ćwiczenia relaksacyjne, rozciąganie ciała.  

Dziecko przyjmuje pozycję przysiadu podpartego – jest wtedy zwiędniętym kwiatem. Następnie 

bardzo powoli prostuje ciało, wyciągając ręce w górę i wspina się na palcach. Rodzic może w tle 

włączyć dowolną, spokojną muzykę.  

 

 



Zdrowe plecy – ćwiczenia kręgosłupa i mięśni grzbietu. 

Dziecko leży na brzuchu. W wyciągniętych do przodu rękach trzyma dowolny przedmiot. Kiedy 

rodzic klaśnie, dziecko unosi przedmiot a następnie wraca do leżenia. 

 

Sprytne stopy – ćwiczenie sprawności stóp. Dziecko kładzie przed sobą zdjęte skarpetki. 

Dziecko leży na plecach. Na sygnał rodzica podnosi skarpetkę palcami stóp. Następnie to samo 

ćwiczenie wykonuje drugą stopą. W drugiej części ćwiczenia dziecko przyjmuje siad prosty 

podparty, podnosi skarpetkę raz jedną stopą raz drugą.  

 

Zabawy ruchowe:  

Robię to, co… – zabawa ruchowa z elementami pantomimy.  

Dziecko w rytm uderzeń tamburyna (może być łyżka i garnek) maszeruje po pokoju. Rodzic co 

jakiś czas przestaje grać, dając hasło: Robię to, co mama! – wtedy dzieci wykonują czynność, 

którą wykonuje mama np. w domu, albo czynność, która kojarzy im się z mamą. Rodzic  może 

zmieniać członków rodziny, np. Robię to, co tata! (brat, siostra, dziadek, babcia).  

 

Odczaruj mnie – zabawa ruchowa, równoważna. 

Dziecko kładzie sobie na głowie woreczek z grochem i chodzi powoli po pokoju. Rodzic może 

zmieniać komendy: „teraz chodzimy na czworaka”. „teraz klękamy”. „wchodzimy na schody”. 

Kiedy woreczek upadnie następuje zamiana ról.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenia grafomotoryczne (jeśli nie można wydrukować to łatwo odrysować, aby dziecko 

wykonało zadanie) 

 

 

 

 

 



Scenariusz zajęć -  wtorek  

Pisanki, kraszanki 

 

 

 



Pisanki” – Wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści . 

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 .  

Analiza treści utworu  

Na podstawie treści wiersza można wykonać ilustrację . 

 

 „W wielkanocnym koszyczku”  - zabawa  dydaktyczna doskonaląca  umiejętność dodawania  

Rodzic  wycina koszyczek  a dziecko wycina  10  pisanek , 5 ozdabia kropeczkami i 5 paskami , a 

następnie układa je zgodnie z poleceniem rodzica . Pod koszyczkiem kładzie  kartonik z cyfrą 

oznaczającą liczbę pisanek . np.:  W koszyczku  są  dwie pisanki w kropki i cztery pisanki w paski.  Ile 

pisanek jest w koszyczku? . 

3 i 4 -  latki mogą wyciąć mniej pisanek 

Zabawy i zadania dydaktyczne: 

Lepsze od telewizji – zabawa pantomimiczna.  

Dziecko za pomocą gestu lub ruchu ciała przedstawiają pomysły, co ich zdaniem jest lepsze od 

oglądania telewizji. Zadaniem dorosłego grupy odgadnięcie pokazywanej czynności, później 

następuje zamiana. 

 



Mój czas z rodziną – zajęcia plastyczne. 

Rodzic prosi, aby dziecko narysowało, jak spędza czas z rodziną, jakie są jego ulubione wspólne 

zajęcia. Później rodzic ogląda obrazek, a dziecko opowiada.  

 

 

Labirynt – ćwiczenie kształtujące zmysły słuchu i dotyku. 

PRZYGOTUJCIE OPASKĘ NA OCZY 

Rodzic prosi, aby dziecko zamknęło na chwilę oczy i wyobraziło sobie, że znajdują się 

w labiryncie i próbują znaleźć wyjście, chodząc po krętych korytarzach. Następnie, 

wykorzystując różne materiały, np. materace, maty, poduszki, pudełka, układa tor przeszkód, 

który będzie labiryntem. Zadaniem dziecka będzie przejście „labiryntu” z zasłoniętymi oczami. 

Dziecko przechodzące przez labirynt będzie miało nawigatora – rodzica, który będzie 

wskazywał drogę. Osoba nawigująca powinna używać zwrotów: idź do przodu, skręć 

w lewo/prawo, schyl się, przed tobą jest pudełko, musisz przez nie przejść.  

Zabawy na świeżym powietrzu: 

Tak jak ja – zabawa ruchowa, orientacyjno- -przestrzenna. 

Rodzic prosi, aby dzieci stanęły naprzeciwko niego i odtwarzały jego ruchy, uwzględniając 

strony lewą i prawą. Prowadzący robi krok w prawo i mówi: W prawo krok!. Dzieci robią krok 

w prawo, uwzględniając, że dla  mamy  prawa jest w drugą stronę. 

 

Kto szybciej – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Dziecko biega swobodnie po ogrodzie. Na sygnał dorosłego, np. gwizdek, musi stanąć przy 

drzewie/ zjeżdżalni, bramie/ huśtawce/skalniaku itd.  

 

Kręta droga – zabawa ruchowa, ćwiczenie równowagi. 

Rodzic układa ze sznurka krętą drogę po całym ogrodzie. Im droga bardziej kręta i urozmaicona 

(np. pod drzewami, pod zjeżdżalnią), tym więcej zabawy. Zadaniem dziecka jest iść śladem 

sznurka.  

 

 

 

 

 

 



Scenariusz zajęć - środa                                                                                                                                                                             
Zwyczaje wielkanocne – prezentacja    

 https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

Rozmowa na temat symboli świąt: baba wielkanocna, pisanka, baranek, kurczak, palma, koszyk,  

Wielkanocne stroiki . 

Praca plastyczno - techniczna – Stroik wielkanocny  

 

Opis 

Wyciąć 1,5 cm paski z filcu, zwinąć je w rulon tworząc dwa kola o rożnej wielkości, skleić je ze sobą (tułów i 

głowa kurczaczka), wyciąć nożyczkami skrzydełka i przykleić je do tułowia. Dziurkaczem wyciąć oczy i przykleić 

do głowy. Z modeliny uformować pisanki. Na drewienko przykleić sizal następnie kurczaka i obok pisanki. Gotowe                                                                                                                         

Materiały: 

 żółty i czerwony filc 

 modelina 

 sizal zielony 

 drewienko w kształcie owalnym 

 dziurkacz 

 klej  

 nożyczki 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA


 

Dopasowywanie cyfry do liczby pisanek 
 

Kładziemy przed dziećmi daną liczbę pisanek. Prosimy, żeby dopasowały do nich odpowiednią 

cyfrę. Można dodatkowo pokazywać odpowiednią liczbę oczek na kostce.  
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https://1.bp.blogspot.com/-FKGhTJh41nM/WOi-u6vJd5I/AAAAAAAABds/DFumtL1AmiwqVOr2cJvcbQwLzJ4YgJ8RwCLcB/s1600/DSC_0094.JPG


 

Dopasuj obrazki do ich cieni. 

 



 

Poniżej zamieszczam jeszcze kilka przydatnych linków: 

https://www.dla-dzieci.com.pl/lamiglowki/labirynty_prostokatne_latwe-

Labirynty_do_druku_dla_dzieci_auto.html 

http://www.zabawydladzieci.com.pl/kogut-origami-krok-po-kroku/ 

http://www.zabawydladzieci.com.pl/kura-origami-krok-po-kroku-2/ 

https://www.dla-dzieci.com.pl/lamiglowki/labirynty_prostokatne_latwe-Labirynty_do_druku_dla_dzieci_auto.html
https://www.dla-dzieci.com.pl/lamiglowki/labirynty_prostokatne_latwe-Labirynty_do_druku_dla_dzieci_auto.html
http://www.zabawydladzieci.com.pl/kogut-origami-krok-po-kroku/
http://www.zabawydladzieci.com.pl/kura-origami-krok-po-kroku-2/

