
Witajcie SKRZATY !!! 

W tym tygodniu będzie wielkie wydarzenie -Święta Wielkanocne.  

Poznamy zwyczaje i tradycje świąt Wielkanocnych, nauczymy się też łatwej piosenki, a także 

zrobimy ozdobę świąteczną.  

Podoba Wam się ten pomysł? No to zaczynamy! 

 

MARZEC/KWIECIEŃ  (29.03- 02.04.21r) 

Temat tygodnia: WIELKANOCNE PISANKI, KOLOROWE MALOWANKI 

 

PONIEDZIAŁEK 

„Kurka”- wysłuchanie wiersza 

„Kurka”   Magdalena Ledwoń 

Macha kurka skrzydełkami: 

„Co się stało z jajeczkami? 

Czy baranek, czy zajączek 

wziął jajeczka do swych rączek? 

To nie jajka, to brudasy! 

Tu są plamy, a tam pasy. 

Wzorki, łatki i zygzaki.  

Ja chcę wiedzieć, kto to taki”. 

I tak chodzi, i marudzi: 

„Któż te jajka tak ubrudził?! 

Były myte wczoraj rano!” 

„Ale dzisiaj jest Wielkanoc!” 

- rzekła kurce gospodyni. 

„Tak tradycja każe czynić,  

że maluje się jajeczko,  

by się stało pisaneczką”. 



Przykładowe pytania do wiersza: 

Dlaczego kurka była zdenerwowana?  

Jak wyglądały jajka?  

Jak myślisz, kto „ubrudził” jajka?  

O jakiej tradycji gospodyni opowiedziała kurce?  

Prezentacja zdjęć jajek zdobionych w różny sposób, np. pisanki, kraszanki, drapanki. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Uwagi dla rodziców: Wspólnie z dzieckiem pooglądajcie ilustracje pisanek, kraszanek i 

wydrapywanek i spróbujcie wykonać własne kolorowe jajko. 

„Co przygotować: styropianowe jajo, wydmuszka lub sylwetę jaja z papieru, farby, mazaki, 

plastelinę, 

Dzieci tworzą prace zgodnie ze swoim pomysłem, można zaproponować techniki ozdobienia jaja 

jak poniżej: zamaczanie pomponów, odbijanie w farbie różnych przedmiotów np. korka, zakrętki, 

folii bąbelkowej. 

 

“Kolorowe jajeczko” - praca plastyczna wg własnego pomysłu 

  

 

  



WTOREK  

Dzień dobry Skrzaty, dzisiaj troszkę się poruszamy, pobawimy i wesoło czas spędzimy :) 

1. Koszykowy slalom” – zabawy ruchowe w domu lub ogrodzie. Wykonywanie ćwiczeń 

rozwijających koordynację i ogólną sprawność fizyczną.  

Przebieg zabawy: 

 Koszykowy slalom – w prostej linii ustawiamy 5 koszyczków wielkanocnych lub innych 

pojemników, zadaniem dziecka jest zabranie jajka z pierwszego koszyka, pokonanie trasy 

slalomem i wrzucenie jajka do ostatniego koszyka, zabranie innego jaja z ostatniego 

koszyka i powrót (również slalomem), odłożenie jaja do pierwszego koszyka. 

 Jajko na łyżce, łopatce – zaznaczamy liną początek trasy, zadaniem dziecka jest 

przeniesienie na łyżce jajka (styropianowe, plastikowe itp.), poruszając się wzdłuż 

wyznaczonej trasy i powrót do linii startu. Zadanie można powtarzać kilka razy. 

 Do koszyka! – wyznaczamy linie, na której ustawia się dziecko, w odległości 2 kroków od 

linii ustawiamy koszyk, pojemnik do którego zadaniem dziecka jest wrzucenie piłeczek. 

 Turlające się jajka – wyznaczamy trasę, tunel, w którym dziecko powinno toczyć piłeczkę. 

 Jajo do celu – wyznaczamy trasę, na końcu której jest pojemnik, kosz z otworem w stronę 

dzieci (tak by przypominał bramkę). Zadaniem dziecka jest położenie jajka na linii i 

przesuwanie go stopą po wyznaczonej trasie, a na końcu strzelenie gola – tak by jako 

znalazło się w koszyku. 

 Skaczące jajka – dziecko pokonuje odległość dzielącą je od koszyka do koszyka, 

umieszczając styropianowe jajko między kolanami i starając się podskakiwać tak, by nie 

wypadło. Na końcu trasy jajko ląduje w koszyku. Zadanie można kilka razy powtórzyć. 

 Hop, jajo do koszyka – rozkładamy w różnej odległości od siebie jajka, zadaniem dziecka 

jest pozbieranie tych jaj do koszyczka, utrudnieniem zadania jest konieczność okrążenia 

jaja. 

 

 

Dziś proponuję też nauczyć się łatwej piosenki związanej ze świętami Wielkanocnymi pt. “Święta 

Wielkanocne z jajkiem i zającem” 

Piosenkę znajdziemy tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg


”Święta wielkanocne z jajkiem i zającem” 

 

1.Skacze drogą zając, skacze pomalutku. 

Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku. 

Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu. 

Każdemu zostawia prezent po kryjomu.  

 

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne. 

 

2.Idą chłopcy drogą, idą pomalutku. 

Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku. 

Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą 

i dziewczynki łapią i wodą je chlapią. 

 

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne. 

 

 

ŚRODA 

Dzień dobry, dzisiaj przywitamy się naszą piosenką, zaśpiewajcie sobie, aby ją utrwalić. 

„Zajączki” - zabawa paluszkowa z elementami liczenia 

Co przygotować: tekst, swoje rączki i dobry humor :) 

  

„Zajączki” – zabawa paluszkowa 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 



Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi. 

 

 

Uwagi dla rodziców: Podczas pokazywania i mówienia zrób przerwę po każdym pytaniu, aby 

dziecko miało możliwość odpowiedzieć. Pamiętaj dziecko uczy się także przez dotyk, dlatego 

niech dotknie i policzy Twoich lub swoich palców. Gdy sprawia mu to trudność, liczcie razem. 

 

Kolejna aktywność “Kurczaczki” - praca plastyczna 

Co przygotować: ziemniaki, farby 

Odbijamy stempelki wykonane z ziemniaków i pomalowane na żółto, przekształcamy je w 

kurczaczki, czyli dodajemy oczy, dziubek, nogi i skrzydełka (można domalować farbami lub 

dokleić z wycinanek      

                

    



 

Jeśli zabawa dzieciom się spodoba można ją kontynuować np. poprzez zrobienie innych 

stempelków pisanek. 

 

 

 

 

CZWARTEK– Zajęcia  online na platformie Teams z p. Basią o godz. 10.30 

 

 

PIĄTEK 

Witajcie dzieci! Święta, tuż, tuż czy pomagacie rodzicom w sprzątaniu, a może wspólnie pieczecie 

ciasta? Dziś się trochę poruszamy, a później słodka nagroda! 

Opowieść ruchowa: „Przygoda Wielkanocna” z elementem ćwiczeń gimnastycznych – rozwijanie 

sprawności i różnorodnych form ekspresji ruchowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

Co przygotować: tekst opowieści „Przygoda Wielkanocna” 

Uwagi dla rodziców: Dziecko naśladuje czynności, o których opowiada rodzic. Po zabawie dzieci 

mogą wymyślić zakończenie historii, podać swoje propozycje, co mogło się stać z kurczątkami i 

zajączkiem. 

Link do opowieści w formie audio : https://m.youtube.com/watch?v=csd1KKelxJ8&feature=youtu.be 

 

Opowieść ruchowa: „Przygoda Wielkanocna”: 

Mały zajączek (dzieci przykucają, przykładają dłonie do głowy- robią uszy zajączka) skakał po łące 

i zastanawiał się jaką, świąteczną niespodziankę przygotować dla swoich przyjaciół (skaczą w 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dcsd1KKelxJ8%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR0tyzTU2ESAPHNbBQdfwdN8KqCGbb7WUuwxPeoumtinYzo2FKA_roYdWXQ&h=AT1Mb6Yvrr6f64DFZ7mlfOg_9XYa--PX4LBz7O6zJkGc3K1IncREPZNBLLSDgQuJ_WM6cgfBiVVMEdBdPfxqwbYbNbhkhAV97UgJ6T3Vd3MFQXlcPdL1x66CjiU708016gW9


przysiadzie w różnych kierunkach). Postanowił zrobić dla nich pisanki (naśladują malowanie 

pisanek). Kiedy były już gotowe delikatnie poukładał je w wózku (naśladują przenoszenie pisanek 

w obu dłoniach z jednego miejsca na drugie). Powoli ciągnął wózek, aby rozwieść pisanki do 

swoich kolegów (naśladują ciągnięcie ciężkiego wózka za sznurek). Wózek był ciężki. Zajączek co 

pewien czas zatrzymywał się ocierał pot z czoła (ocierają pot z czoła raz jedna ręką raz drugą) 

oraz przeciągał się, aby rozprostować plecy i ręce (przeciągają się). Był już bardzo blisko domu 

kogucika, kiedy nagle potknął się i przewrócił (naśladują potknięcie i przewrócenie się). Wózek z 

pisankami przechylił się na bok, a pisanki poturlały się po trawie (turlają się po dywanie w różnych 

kierunkach). Skorupki pisanek zaczęły pękać. Wykluły się z nich kurczątka (naśladują wykluwanie 

się kurczątek z jajek). Zajączek przestraszył się i zaczął uciekać (skaczą w przysiadzie), a 

kurczątka machając swymi malutkimi skrzydełkami, pobiegły za nim (biegną machają ugiętymi w 

łokciach rękami). Kurczątka były jednak malutkie, dlatego szybko się zmęczyły. Przykucnęły więc 

na trawie (przykucają), aby odpocząć. Tymczasem zajączek opowiadał przyjaciołom o swojej 

przygodzie, a oni się z niego głośno śmiali (naśladują śmiech). Myślę, że o zajączku nie można 

powiedzieć, że był bardzo odważny, bo przecież przestraszył się małych kurczątek. 

 

     A teraz smaczna niespodzianka. Mam dla Was przepis na domową nutelle, może z niego 

skorzystacie. 

Domowa nutella. 

Składniki: 

– 1 szkl. ziaren słonecznika 

– garść daktyli bez pestek (może być ich więcej, jeśli wolicie słodsze masy) 

– 2 czubate łyżki kakao 

Pestki i daktyle włożyć do naczynia i zalać zimną wodą. Zostawić na noc. Następnego dnia odlać 

nadmiar wody (wystarczy przechylić naczynie i odlać wodę, nie trzeba odsączać na durszlaku). 

Przełożyć je do blendera, dołożyć kakao i miksować, do uzyskania jednolitej masy. Przechowywać 

w zamkniętym pojemniku w lodówce. 

Smacznego ! 

 

„Opowiedzcie dzieciom o tradycjach i zwyczajach świątecznych, takich jak sprzątanie w domu, 

przygotowywanie smacznych potraw na  Wielkanocne śniadanie, dzielenie się jajkiem, składanie 

sobie życzeń, dyngus. 

 

Oto link, na którym znajdziecie Państwo różne kolorowanki do wydruku 

https://www.e-kolorowanki.eu/wielkanoc-kolorowanki/ 

DRODZY RODZICE I CUDOWNE SKRZATY! 

Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA: 

DUŻO ZDROWIA, RADOŚCI, SMACZNEGO JAJKA,  MOKREGO DYNGUSA,  

BOGATEGO ZAJĄCZKA I MNÓSTWO WIOSENNEGO OPTYMIZMU                                   

 życzą Panie z grupy SKRZATY 

https://www.e-kolorowanki.eu/wielkanoc-kolorowanki/

