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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

15.04.2019-19.04.2019 

Temat ogólny: Wielkanoc 

 
Poniedziałek 

Temat: Koszyczek wielkanocny 

• Przywitanie. Witanie się z samym sobą -  ręce witają kolana, plecy, ramiona, głowę, 

ucho, nos, włosy itp. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe. Dzieci dmuchają na skrawki papieru leżące na stoliku. 

• Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

Nauczyciel demonstruje ćwiczenia, a dzieci je naśladują: Jajko; Gorące jajko; 

Wkładamy jajka do koszyczka; Rogi barana; Baranki na hali; Kura liczy kurczęta. 

• Rozpoznawanie jajka za pomocą dotyku. Nauczyciel wkłada do pudełka jajka 

ugotowane na twardo (kurze, przepiórcze). Dzieci mają za zadanie rozpoznać za 

pomocą dotyku, co znajduje się w pudełku. 

• Eksperyment: Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże?  

• Zabawa ruchowa Kura i jajka. Jedno dziecko pełni rolę kury, a pozostałe dzieci są 

jajkami – kucają w obręczy. Kura dotyka jajek. Wychodzą z nich kurczęta, naśladują 

ruch swojej mamy i wędrują za nią.  

• Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej Koszyczek. Prezentowanie koszyczka 

wielkanocnego i wyjaśnienie jego symboliki. Nauczyciel prezentuje koszyczek 

wielkanocny i jego zawartość (na obrazku). Dzieci nazywają znajdujące się w nim 

przedmioty.  

• Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Wielkanoc. Dzieci siadają na dywanie. Nauczyciel 

rozdaje książki i zaprasza do wysłuchania wiersza. Czytając wiersz, prezentuje 

ilustracje do niego. 

• Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. 

• Lepienie jajek różnej wielkości z plasteliny. 

• Stemplowanie pisankami z ziemniaków. 

• Ćwiczenia spostrzegawczości. Odszukiwanie przez dzieci par obrazków pisanek o tym 

samym wzorze. Omawiają wzór i kolor pisanki. 

• Zabawa ruchowo-naśladowcza Przedświąteczne porządki. Dzieci naśladują ruchem 

czynności podane przez Nauczyciela, związane z wykonywaniem przedświątecznych 

porządków: odkurzanie, zamiatanie, ścieranie kurzu, mycie okien, trzepanie 

dywanów. 
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• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Wtorek 

Temat: Kraszanki, pisanki 

• Przywitanie.  Nauczyciel wraz z dziećmi siada w kręgu. Turla piłkę do dziecka, mówiąc: 

Pozdrawiam…(wymienia imię dziecka). Dzieci kolejno postępują tak samo. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem „hula hop”. 

• Ćwiczenia oddechowe - dmuchanie do celu małych kulek z papieru. 

• Ćwiczenia logopedyczne. 

• Rozmowa na temat: Jakie są jajka? (z wykorzystaniem okazów). Nauczyciel rozbija na 

spodeczku jajko. Pokazuje dzieciom żółtko i białko.  Dzieci rozmawiają o tym, jakie 

zwierzę może wykluwać się z jajka (np.: kurczątko, wrona). 

• Praca plastyczna Nasze jajko wielkanocne. Dzieci otrzymują kartkę w kształcie jajka. 

Dzieci ozdabiają jajka według własnego pomysłu. 

• Ćwiczenia słuchowe Co słyszysz? Nauczyciel wypowiada nazwy świątecznych jajek, 

podzielone na głoski i sylaby, oraz ich kolory. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, o 

czym jest mowa (np. pi-san-ki, ż-ó-ł-t-y). 

• Rozmowa o pisankach i kraszankach. Wyjaśnienie dzieciom, czym się różnią  

(przy użyciu obrazków). 

• Osłuchanie się z piosenką Pisanki  

1. Pisanki, kraszanki, 

Piękne, kolorowe, 

Czerwone, niebieskie, 

 żółte i brązowe. 

Ref.: Święta, święta, święta, 

Jajka malowane, 

Każdy do koszyczka 

Pisankę dostanie. 

2. Dziś na nich malują 

Dzieci kogucika, 

Który się wygrzewa 

W słoneczka promykach. 

Re.: Święta… 

3. Na stole świątecznym 

Kurczątka, baranki, 

Na białym obrusie 

Są nasze pisanki. 

Ref.: Święta… 

• Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 
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• Swobodne improwizacje ruchowe do piosenki Pisanki. 

• Praca plastyczna Kraszanki, pisanki. Dzieci mają za zadanie jedno jajko (narysowane 

na kartce) ozdobić jako kraszankę (jednobarwnie), a drugie jajko – jak pisankę 

(kolorowo). 

• Nauka refrenu piosenki Pisanki. 

• Ćwiczenia grafomotoryczne. Dzieci rysują po śladzie kontury jajek. Następnie łączą 

rysunki pisanek od najmniejszego do największego. Kolorują rysunek największej 

pisanki. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Środa 

Temat: Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka 

• Przywitanie. Nauczyciel mówi do dzieci: Powitania nadszedł czas, miło dzisiaj widzieć 

Was! Ręce w górę, mały skok, teraz w górę - hop, hop, hop! 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem „chrupek” styropianowych. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Dzieci naśladują głosy i ruchy zwierząt, które pokazuje 

Nauczyciel, wyjmując je z koszyczka (kurczątko: pi,pi,pi – kucają i poruszają ugiętymi 

w łokciach rękami jak skrzydełkami, baranek: bee,bee,bee – czworakują, kogucik: 

kukuryku – stają i uderzają o uda dłońmi prostych rąk). 

• Nauka pierwszej zwrotki piosenki Pisanki. Podczas powtarzania słów dzieci wskazują 

jajka w określonym kolorze. 

• Zabawa grupowa Gdzie jest pisanka? Odszukiwanie w sali przez dzieci schowanych 

pisanek (wyciętych z papieru). 

• Rozmowa na temat: Co znajduje się w koszyczku wielkanocnym? 

• Pokaz kół – małych i dużych. Nazywanie figur. 

• Wykonanie kurczaczków i baranków z kół orgiami (dzieci dobierają odpowiednie 

wielkości kół z kolorowego papieru, dobierają kolor do wybranego zwierzątka). 

• Ćwiczenia spostrzegawczości „Pisanki”. Odszukiwanie pary pisanek. 

• Zabawa ruchowa Kurki trzy. Nauczyciel śpiewa piosenkę, a dzieci inscenizują ją 

ruchem: 

Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie szły, 

Pierwsza z przodu, w środku druga, 

Trzecia z tyłu, oczkiem mruga. 

I tak sobie szły kurki trzy 

Raz, dwa, raz, dwa w pole szły! 

• Zabawa ruchowa z elementem skoku – Zajączki wielkanocne. Dzieci pokonują trasę 

wyznaczona przez Nauczyciela, skacząc obunóż. 



 

www.bajkowyswiat-czest.pl 
kontakt@bajkowyswiat-czest.pl 

34/363 18 43;     784 662 698 

• Nauka drugiej zwrotki piosenki Pisanki. 

• Wyklejanie pisanki ziarnami. 

• Zabawa ruchowa Kura i jaja.  

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Czwartek 

Temat: Motywy wielkanocne 

• Przywitanie: 

Moje ręce klaszczą tak, 

Moje nogi tupią tak, 

A mój palec wskazuje, 

Kto za chwilę zatańcuje. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem szarf. 

• Ćwiczenia oddechowe. Dzieci otrzymują kolorowe, papierowe pisanki. Mają za 

zadanie przenieść pisanki za pomocą słomki. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Dzieci powtarzają za Nauczycielem sylaby: O-ho, ho, ho! Ko, 

ko, ko!, ki, ki ,ki, ku, ku, ku na różne sposoby: głośno, cicho, wesoło, smutno, 

dynamicznie, spokojnie. 

• Nauka trzeciej zwrotki piosenki Pisanki. Nauczyciel recytuje słowa trzeciej zwrotki 

piosenki, kładzie na stoliku kurczaczka, baranka i pisankę. Następnie chętne dziecko 

podchodzi do stolika, powtarza słowa trzeciej zwrotki i wskazuje zwierzęta zgodnie ze 

słowami piosenki. 

• Praca plastyczna Wielkanocne motywy. Dzieci farbami malują palcami kolorowe 

szlaczki na rysunkach jajek. 

• Ilustracja ruchowa piosenki Pisanki. 

• Masażyk Pisanka. Dzieci dobierają się w pary. Jedno z nich (pisanka) siada na dywanie 

w siadzie skrzyżnym, drugie siada za nim w siadzie rozkrocznym, i na plecach kolegi 

rysuje wzory zgodnie z poleceniami Nauczyciela (Nauczyciel rysuje te wzory na 

kartce) np. paski pionowe, kropki itp. Przy powtórzeniu zabawy dzieci zamieniają się 

miejscami. 

• Zabawa słowna na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Na podwórku. Nauczyciel 

recytuje wiersz, a dzieci powtarzają za nim sylaby. 

• Ćwiczenia słownikowe Jakie może być jajko?  

• Ćwiczenia grafomotoryczne Jajko. Dzieci najpierw rysują kształt jajka w powietrzu, na 

stoliku, na dywanie. Nauczyciel demonstruje właściwy kierunek rysowania (od góry, z 

prawej strony ku lewej). 

• Dzieci rysują jajka na kartkach i kolorują według własnych pomysłów. 

• Zabawa ruchowa z  elementem skoku – Owce i wilk. 
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• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Piątek  

Temat: Wielkanocne świętowanie 

• Przywitanie.  

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych. 

• Ćwiczenia oddechowe Już czuć święta. Nauczyciel proponuje dzieciom, żeby poczuły 

zapach zbliżających się świąt. Prosi, aby wyciągnęły powietrze nosem, na chwile je 

zatrzymały i wykonały wydech ustami. 

• Ćwiczenia logopedyczne. 

• Układanie puzzli o tematyce świątecznej. 

• Omówienie wyglądu i znaczenie palm (zdjęcia różnych palm).  

• Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Wielkanocny stół. 

• Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. 

• Zabawa ruchowa Kraszanki. Dzieci otrzymują kolorowe koła, które oznaczają kolory 

kraszanek. Nauczyciel ustala z dziećmi, co robią dzieci, które mają określony kolor 

kraszanek. I tak np. dzieci, które mają: 

- niebieskie kraszanki – skaczą w miejscu; 

- czerwone kraszanki – robią pajacyka 

- żółte kraszanki – kręcą się wokół własnej osi itp. 

• Zabawa dydaktyczna Co jest związane z Wielkanocą? Nauczyciel rozkłada przed 

dziećmi różne przedmioty. Wspólnie ustalają, co pasuje do świąt wielkanocnych, a co 

do nich nie pasuje. Dzieci uzasadniają swój wybór. 

• Kolorowanie rysunku palmy. 

• Zabawa ruchowo-naśladowcza Przedświąteczne porządki. 

• Rozwiązywanie zagadek E. Stadtmuller – Co znajdzie się na wielkanocnym stole? 

Dzieci zgłaszają się do odpowiedzi poprzez podniesienie ręki, podają nazwy – 

rozwiązania – wskazują odpowiednie obrazki.  

• Nauczyciel rozkłada w sali jajka (z kolorowego papieru). Dzieci próbują określić 

położenie jajek (używając określeń: nad, pod, obok, przed itp.). 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

 

 

 


