
TEMATYKA KOMPLEKSOWA: WIELKANOC 

Temat dnia: Zbieramy jajka. 

31.04.2021r. 

Dzieo dobry kochane Tygryski! 

1. Przypomnij sobie zabawę ze śpiewem: „Jajka świąteczne”. Maszeruj po 

obwodzie koła, trzymając się za ręce z mamą lub tatą, i śpiewaj piosenkę „Jajka świąteczne” 

na melodię „Kółko graniaste”. Na słowo: bęc! – wszyscy puszczają dłonie i kucają. 

Jajka świąteczne 

sł. Marlena Szeląg, muz. Tradycyjna 

Jajka świąteczne, 

Barwne, bajeczne. 

Jajka nam się wysypały, 

ich skorupki popękały, 

a my wszyscy – bęc! 

2.  „Zbieramy  jajka”- zabawa ruchowa z elementem liczenia. Na dywanie leżą sylwety 

papierowych jajek (możesz je wcześniej pokolorowad) /około 6/. Poruszaj się po 

pokoju np.  jak zajączek, kaczuszka, konik itp. Na sygnał rodzica, np. tyle ile rodzic 

klaśnie w dłonie tyle jajek Ty podnosisz. 

3. „Tobie barwne jajo dam” – zabawa ruchowa z rymowanką. Wspólnie z rodziną  

maszeruj w rytmie granym przez rodzica na tamburynie lub innym instrumencie muzycznym. 

Jedno z Was ma w dłoni kolorowe styropianowe jajko lub papierowe. Podczas przerwy w 

grze na instrumencie, wszyscy siadacie w siadzie skrzyżnym, prostujecie plecy, dłonie 

kładziecie na kolana. Między Wami spaceruje wybrana osoba z kolorowym jajkiem 

(przekłada je z ręki do ręki), recytując rymowankę, a następnie oddaje pisankę dowolnej 

osobie. 

 

Barwne jajko w ręku mam, 

Komu dad je? Tobie dam! 

 

 

 



4. Praca z kartą pracy 
 
Dzieci 4-letnie -  str. 24. - poprowadź dziewczynkę przez labirynt do domu tak, aby po drodze 
zebrała do koszyka wszystkie pisanki. Narysuj w ramce tyle kresek, ile pisanek zebrała 
dziewczynka. 
Dzieci 3-letnie – str. 23. – połącz w pary mamę i jej dziecko za pomocą nalepek ze śladami, 
następnie wybierz zwierzątko pasujące do koszyczka wielkanocnego i nalep je obok 
koszyczka.  
 

 

 

 

Język angielski 

Temat: Easter – Wielkanoc 

Hello everyone! 

 

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

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

 

2. Wyciągnij karty obrazkowe już wcześniej wydrukowane i powtórz słownictwo razem z 

rodzicem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. „Teddy go to the …” – Rozłóż obrazki/ilustracje na dywanie symbole Wielkanocy. 

Poszukaj swojego ulubionego pluszaka i razem z nim znajdź je. Rodzic mówi: Teddy 

go to the Rabbit, (misiu idź do króliczka), wtedy razem z twoim pluszakiem szukacie 

króliczka, albo: Teddy go to the easter egg, (misiu idź do jajka wielkanocnego) itp. 

Zadaniem dziecka jest wskazanie konkretnego obrazka. 



4. „The way the bunny hops” The kiboomers 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc - spróbuj zaśpiewad piosenkę            

i pokazad poprzez ruch daną czynnośd. 

5. Praca plastyczna „Paper Handprint Bunnies” - Wspólnie z rodzicem stwórz 

dekoracje do domu na święta – wielkanocnego króliczka – Easter Bunny. Instrukcja 

poniżej w linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=g3F7tioyMpU 

 

 

Udanej zabawy , życzy pani Paulina. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc
https://www.youtube.com/watch?v=g3F7tioyMpU

