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Grupa „Motylki” 
 

WTOREK  -  30.03.2021r. – temat dnia: „Robimy pisanki” 
 

 „Jajka do koszyka”  ‒ zabawa ruchowa. 
Przygotuj kosz lub dużą miskę oraz stare gazety.   
Poproś dziecko, aby zgniatało kolejne strony gazety i stworzone w ten 
sposób kule wrzucało do pojemnika, stojąc w pewnej odległości od niego. 
W zależności od możliwości dziecka odległość, z jakiej dziecko rzuca 
kulę, mogą być większe lub mniejsze. Po wykonaniu określonej liczby 
rzutów możesz poprosić dziecko o przeliczenie, ile rzutów było celnych. 
Możecie zorganizować zawody w rzucie do celu. 
 

 „Pisanki” – zabawa ruchowa. 
Dziecko udaje jajko – „zamyka się” – tworząc kulę, a rodzic próbuje 
ostrożnie je otworzyć (np. delikatnie odchylać ręce, głowę, może 
łaskotać). Po otwarciu następuje zamiana ról. 
 

 „Wzór na pisance” – karta pracy (książka „Planeta dzieci. Czytanie i 
pisanie”, s.59 i s. 60). 
 

  „Tradycje Wielkanocne” – obejrzenie filmu edukacyjnego. 
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg 

 
 „Pisanki” – działanie dzieci. 

Przygotuj dziecku jajko ugotowane na twardo lub wydmuszkę oraz 
mazaki lub farby plakatowe.  
Dziecko maluje jajko według własnego pomysłu. 
 

 „W chowanego z pisanką” – zabawa. 
Przygotuj drewniane jajko, styropianowe jajko lub pisankę.  
Dziecko zakrywa na chwilę oczy lub wychodzi z pokoju, w tym czasie 
rodzic w dowolnym miejscu chowa jajko. Po ukryciu przedmiotu dziecko 
przychodzi do pokoju. Ma znaleźć jajko kierując się wskazówkami co do 
odległości, np. jesteś daleko, jesteś najdalej, jesteś blisko, jesteś bliżej, 
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jesteś bliżej, jesteś najbliżej, jest. Potem następuje zamiana ról – dziecko 
chowa jajko, a rodzic szuka. 
 

 „Kolorowe pisanki” – karta pracy (książka „Planeta dzieci. Liczenie”, 
s.57 i s. 58) 
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Grupa „Motylki” 
 

ŚRODA  - 31.03.2021r. – temat dnia: „Wielkanocny koszyk” 
 

 „Jajka” – zabawa ruchowa 
Zróbcie wyścigi z jajkiem (najlepiej drewnianym lub styropianowym) na 
łyżce, w turlaniu jajek łyżką.  
Możecie pobawić się również w podawanie jajka z łyżki na łyżkę oraz 
obieranie jajek na twardo w jak najkrótszym czasie. 
W tym czasie można włączyć piosenkę:  
https://www.youtube.com/watch?v=k5WGVTT9ly0 

 

 „Wielkanocny koszyczek” – zabawa dydaktyczna. 
Przygotuj koszyczek, elementy potrzebne do włożenia do koszyka lub ich 
obrazki (chleb, kiełbasa, sól, jajko na twardo, pisanka, chrzan, biały ser, 
baranek, babka) oraz etykiety do produktów (napisane odręcznie 
drukowanymi literami i każdy na oddzielnym pasku papieru – chleb, 
kiełbasa, sól, jajko, pisanka, chrzan, ser, baranek, babka). 
Na stole przed dzieckiem stoi koszyczek, wszystkie produkty i etykiety. 
Na początku dziecko dobiera do produktów etykiety. Stara się przeczytać 
etykietę i przyporządkować do produktu, który leży na stole. W razie 
problemów z trudnymi słowami ( np. chleb, kiełbasa, sól, chrzan) rodzic 
czyta wyrazy, a dziecko przyporządkowuje etykietę do produktu. 
Następnie dziecko wkłada do koszyczka przedmioty uzasadniając, 
dlaczego akurat on powinien się w nim znaleźć. Jeśli nie wie, rodzic 
pomaga w doborze, wyjaśniając symbolikę: 
- Jajko – symbol nowego życia, odrodzenia, zwycięstwa nad śmiercią. 
- Baranek – symbol zmartwychwstałego Jezusa. 
 - Chleb – symbol ciała Jezusa, to pokarm niezbędny do życia. 
 - Sól – symbol gościnności, chroni jedzenie przed zepsuciem. 
 - Kiełbasa – symbol obfitości i dostatku. 
 - Ser – symbol przyjaźni człowieka z naturą (!!!wkładany do koszyczka 
tylko w niektórych regionach Polski!!!) 
- Ciasto – symbol naszych umiejętności i talentów. 
- Chrzan – symbol zdrowia i siły fizycznej. 
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 „W wielkanocnym koszyczku” – zabawa językowa. 
Potrzebny będzie koszyczek z poprzedniej zabawy. 
Rodzic układa zagadkę słowną na temat produktu znajdującego się w 
koszyczku. Dziecko podaje rozwiązanie i następuje zamiana ról (przykład 
zagadki: co to jest – jest owalne, kolorowe, ma skorupkę i może się stłuc). 
 

 „Koszyk z jajkami” – zabawy matematyczne. 
Przygotuj miseczkę, przedmioty kształtem przypominające jajka w dwóch 
kolorach (mogą to być kulki, koraliki, fasola, kamyki, jajka uformowane z 
plasteliny lub kolorowe kulki papieru – potrzebnych będzie 12 jajek – 6 w 
jednym kolorze i 6 w drugim kolorze) oraz kostki od gry w dwóch 
różnych kolorach. 
Będzie to zabawa w liczenie jajek w koszyku.  
Jurek włożył do koszyka tyle jajek (rzut kostką), a Zosia dołożyła jeszcze 
tyle (rzut kostką). Policz, ile to razem i powiedz, ile jest wszystkich jajek 
w koszyku. 
 

 „Koszyk” – karta pracy (książka „Planeta dzieci 3. Karty”, s. 54-55). 

 

 

 
CZWARTEK  - 01.04.2021r. –  WIELKI CZWARTEK 
 
Dzień statutowo wolny od zajęć wychowawczo-dydaktycznych 
 
 
 

 
PIĄTEK  - 02.04.2021r. –  WIELKI PIĄTEK 
 
Dzień statutowo wolny od zajęć wychowawczo-dydaktycznych 


