
TEMATYKA KOMPLEKSOWA: WIELKANOC 

Temat dnia: Rozmowa o tradycji. 

29.04.2021r. 

Dzieo dobry kochane Tygryski! 

Przygotowałam dla Was domowe przedszkole, mam nadzieję, że skorzystacie i będziecie się 
przy tym dobrze bawid. 

Całusy, 
Pani Paulina. 

 
1. Witajcie! Święta Wielkanocne tuż, tuż, dlatego ważny jest ruch.  

 
a) „Wesołe figurki” – maszeruj, biegnij, podskakuj (w zależności od rytmu granego na 

tamburynie lub innym instrumencie muzycznym, może byd to nawet garnek i 
drewniana łyżka przez rodzica.) Gdy muzyka cichnie, zastygnij na chwilę w dowolnej 
pozie. 

b) „Zajęcze skoki” – rzud kostką do gry i skocz tyle razy ile jest kropek na niej 
c) wyświetl link poniżej, znajdziesz tam wielkanocne karty obrazkowe.  

Spróbuj wykonad dwiczenia na nich przedstawione: 
https://drive.google.com/file/d/1LaWyfH-ihbkLHlwaS7FJSUGnTfLJtsE7/view 

 
2. „O kurce, która zapominałaby o tradycji” – posłuchaj opowiadania na temat zwyczaju 

malowania jajek na Wielkanoc. 
 

„O kurce, która zapominałaby o tradycji” Marlena Szeląg 
 
   Słooce tego dnia odważnie przedzierało warstwę chmur, a jego promienie ogrzewały 
wymarzniętą po zimie ziemię. I chod już niespełna miesiąc temu zniknęły ostatnie śniegi, a na 
wierzbach pojawiły się kotki, to dopiero ten dzieo przyniósł prawdziwe ocieplenie. 
   Wiejską dróżką wijącą się pomiędzy pastwiskami, polami i łąkami, wesoło podśpiewując, 
maszerował tego dnia młodziutki suseł Sylwek, który niedawno obudził się z zimowego snu. 
Szedł dośd długo i poczuł się zmęczony. Rozejrzał się wokół i zauważył wysoką lipę. 
Postanowił do niej podejśd na odpoczynek. Gdy zbliżył się nieco do drzewa, spostrzegł 
siedzącą pod nim smutną kokoszkę i rozsypane wokół niej jajka. 
– Cześd, jestem Sylwek. Co ci się stało? – zapytał z ciekawości suseł. 
– Ja, ja… nie wiem. Nic nie wiem, bo nic nie pamiętam! Bardzo boli mnie głowa, mam 
ogromnego guza! – rzekła przestraszona, obolała kurka i zapłakała. 
– Zaraz, zaraz, nie płacz. Pomogę ci… – rzekł suseł serdecznym tonem i zabrał się do zbierania 
rozsypanych na ścieżce kolorowych jajek. Wrzucał je z powrotem do białego koszyka 
z żółtą wstążką. 
– Może ty wiesz, kim jestem i co tu robię? – zapytała kokoszka głosem pełnym nadziei. 
– Niestety nie wiem, ale czekaj… Nie martw się! Jak razem pomyślimy, to na pewno coś 
wymyślimy! 
W koocu... co dwie głowy, to nie jedna! – pocieszył kokoszkę Sylwek i zaczął drapad 
się po czole, myśląc, co mogło się stad. Wyjął ze swojej torby wielką lupę i przeglądał z wielką 
dokładnością ścieżkę w poszukiwaniu czegoś, co pomogłoby rozwiązad zagadkę. 

https://drive.google.com/file/d/1LaWyfH-ihbkLHlwaS7FJSUGnTfLJtsE7/view


– Już wiem! To jest przyczyna całego zajścia! – suseł podskoczył z radości i wskazał na 
wystający gruby korzeo lipy. Wyjaśnił, że prawdopodobnie nieuważna kurka potknęła się o 
niego i przewróciła. Stąd guz na głowie, utrata pamięci i rozsypane na ścieżce jajka. 
– Masz rację, coś mi się przypomina. Tak, potknęłam się o niego i uderzyłam o ten tu kamieo 
– zaczęła sobie przypominad kokoszka. – Szłam, o tamtędy, z koszykiem tych jajek, ale dokąd 
szłam? Tego już nie pamiętam… – kurka znów posmutniała. 
– Ty, popatrz! Popatrz na te jajka! One są dziwnie kolorowe! Przecież nie ma takich jajek. 
Ktoś musiał je pomalowad! – krzyknął suseł. 
– Ale po co komu pomalowane jajka? – zdziwiła się kurka. 
– Tego nie wiem, ale się dowiem. Czekaj, pomyślmy troszeczkę – to mówiąc, suseł znowu 
zasępił 
się i zatopił w rozmyślaniach., ale mimo że długo myślał, nic nie przychodziło mu do głowy. 
– Witajcie, moi przyjaciele! Co tak dumacie pod tym drzewem?! – ukłonił się zając, który 
pojawił się nie wiadomo skąd. 
– Cześd, próbujemy rozwikład zagadkę podroży kurki i tajemnicę kolorowych jajek – odrzekł 
suseł. 
– Przecież to proste! To są pisanki. Przed Wielkanocą maluje się jajka, żeby były kolorowe. 
To taka pradawna tradycja. Kolorowe jajko jest symbolem świąt. 
– Aaa, teraz pamiętam! Już wszystko sobie przypomniałam! – wykrzyknęła uradowana kurka 
i opowiedziała całą historię. Wczoraj wieczorem malowała jajka, żeby dzisiaj rozdad je 
zwierzętom, które prosiły ją o pomoc w ich ozdabianiu. 
– Pewnie czekają na pisanki, a ja już jestem spóźniona. Będą zasmuceni, jeśli dziś im ich nie 
dostarczę. Nie będą mogli świętowad Wielkanocy! Muszę czym prędzej rozdad je 
przyjaciołom, żeby tradycji stało się zadośd. Pomożecie mi? – zapytała kokoszka swoich 
nowych znajomych. I tak we troje roznosili barwne jajka aż do samego zmierzchu. 
– Rozdaliśmy wszystkie pisanki. Niestety kurko, dla ciebie zabrakło… Nie została ani jedna... 
Częśd stłukła się podczas twojego porannego upadku… – zasmucił się suseł. 
– To nic! – powiedziała kokoszka i dodała – zaraz nowe pomaluję i siebie oraz was nimi 
obdaruję! 
– A ja ci chętnie pomogę! – skoczył zając z radości. 
– Ja też się przyłączę, chod nigdy jajek nie malowałem i świąt w ten sposób nie świętowałem! 
– powiedział zachwycony suseł. 
Zwierzęta w domu kurki malowały jajka pół nocy, dobrze się przy tym bawiąc. A rano zasiedli 
razem do wielkanocnego śniadania, które przygotowała kokoszka w podzięce za pomoc. 
Na stole nie zabrakło oczywiście barwnych pisanek, które tak skrzętnie cała trojka ozdabiała 
kilka godzin temu. 
– Tradycja to dobra rzecz! Kultywując ją, można się dobrze bawid i razem spotkad. To takie 
ożywianie na chwilę pradawnych zwyczajów. Od dziś i ja będę w ten sposób obchodził 
Wielkanoc! 
– powiedział szczęśliwy suseł, trzymając w łapce pomalowaną niezdarnie przez siebie 
pisankę. 
 
Jak myślisz kogo podczas wiosennego spaceru napotkał suseł Sylwek? Co się przytrafiło 
kokoszce? Kto pomógł rozwikład zagadkę kolorowych jajek? Jak nazywały się kolorowe jajka, 
które rozsypała kurka? Czego symbolem jest pisanka? Po co kurka niosła kolorowe jajka? Kto 
pomógł jej w roznoszeniu jajek? Dlaczego dla kurki zabrakło pisanek? W jaki sposób 



zwierzęta rozwiązały ten problem? Kto zasiadł do świątecznego śniadania w domu kurki? Co 
postanowił suseł Sylwek, gdy trzymał w łapce pisankę, i dlaczego?  
 

3. Praca z kartą pracy. 
Dzieci 4-letnie - str. 23 - pokoloruj obrazek przedstawiający koszyk wielkanocny, 
wytnij obrazek wzdłuż linii, a następnie ułóż go i naklej na kartce. 
 
Dzieci 3 letnie –  połącz w pary takie same pisanki:

 
 



4. Czas na chwilę odpoczynku. Spróbuj wykonad masażyk przy muzyce. Usiądź z                                     
rodzicami w „pociągu”. Mama lub Tata prowadzą masażyk, inspirując maluchy  
słowami: W moim koszyczku leży pisanka... Dzieci rysują kształt pisanki na plecach osoby 
siedzącej z przodu. Dalej prowadzący mówi: Na tej pisance są namalowane... (paski, kropki, 
kwiatki, gwiazdki itp.), a maluchy rysują te elementy na plecach partnera. Jeśli siedzimy w 
parach, po chwili zamieniają się miejscami. A tutaj znajdziecie muzykę do masażyku: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aa1ikTmA_Ss&t=97s 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski 

Tematyka: Easter – Wielkanoc 

Hello everyone! 

 

1. Zaśpiewaj razem z rodzicem naszą powitalną piosenkę: „Hello”: 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 

 

2. Wydrukuj i wytnij karty obrazkowe poniżej. Zapoznaj się z symbolami wielkanocnymi. 

Rodzic pokazuje dany obrazek i czyta słowo po angielsku. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aa1ikTmA_Ss&t=97s
https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. „Guess the picture” – Rozłóż obrazki/ilustracje związane z Wielkanocą. Rodzic mówi: 

Show me a Rabbit. (pokaż mi króliczka), albo: Show me an easter egg. (pokaż mi jajko 

wielkanocne) itp. Zadaniem dziecka jest wskazanie konkretnego obrazka. 

4. Which one is missing? – Rozłóż karty obrazkowe na dywanie. Zamknij oczy. Rodzic 

mówi: Close you eyes. Abracadabra, abracadabra, one, two, three, open your eyes. 

Which one is missing? (zamknij oczy, abracadabra, jeden, dwa trzy, otwórz oczy, 

czego brakuje?). Zadaniem Twoim jest odgadnięcie jakiego obrazka brakuje. 

5. B-U-N-N-Y – The Kiboomers - posłuchaj piosenki a następnie spróbuj ją zaśpiewad, 

pokazując przy tym części ciała, które usłyszycie: 

https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g 

6. Easter Egg Hunt – rodzicu ukryj w domu 12 czekoladowych jajek, zadaniem dziecka 

jest włożenie do kubeczka/miseczki (mają nam posłużyd jako koszyczki) znalezionych 

jajek, podpowiedzi Twoje to ciepło/zimno oraz kolor rzeczy, przy których można je 

znaleźd. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g

