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TEMAT TYGODNIA: Wielkanoc 

Temat dnia: Przygody wielkanocnego zająca. 

 

 

1. Przygotowania zajączków do świąt – rymowana gimnastyka  

Pomoce: małe piłki 

Rodzic recytuje rymowanki, demonstrując ćwiczenia, a dziecko powtarza za nim tekst 

i wykonuje polecenie zgodnie z instrukcją. Każde ćwiczenie robią kilka razy: 

„Gdy Święta Wielkanocne się zbliżają, zajączki w domu kurze wycierają” 

Zabawa orientacyjno-porządkowa. Dziecko spaceruje. Na sygnał rodzica wspina się 

na palcach i unosi ręce. 

„Następnie czyszczą swoje futerka, w prawo i w lewo każdy zając zerka” 

Ćwiczenia tułowia – skręty. Dziecko w siadzie skrzyżnym prawą ręką pociera lewą 

część ciała, a następnie lewą – prawą część, udając czyszczenie futerka. 

„Od rana ze sklepu z zakupami wracają, ciężkie siatki w łapkach dźwigają.” 

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dziecko pochyla się do przodu, uginając kolana 

i udając dźwiganie ciężkich siatek. Następnie prostuje się i powtarza ćwiczenie. 

„W koszyczku jeszcze nie wszystko mają, pisanki do siebie żwawo turlają.” 

Ćwiczenia mięśni grzbietu. Dziecko leży na brzuchu. Unosi głowę, ręce i toczy do 

przodu piłkę („pisankę”). 

„Kiedy już wszystko przygotowały, skakały wesoło przez dzień cały.” 

Ćwiczenia skoczne.  Dziecko skacze w przysiadzie w różnych kierunkach. Co chwilę 

zatrzymuje się, staje słupka (przysiad, palce wskazujące przy uszach) i uśmiecha się 

wesoło. 

„Co chwilę goście przybywają, zajączki w pas im się kłaniają.” 

Ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej – skłony. Dziecko wykonuje ukłony 

z niskim pochyleniem tułowia. 

„Na świąteczny spacer powychodziły, wszystkich sąsiadów odwiedziły.” 

Zabawa uspokajająca. Dziecko idzie po obwodzie koła. Spokojnie oddycha, nabiera 

powietrze nosem i wypuszcza ustami. 

 

2. Przygody wielkanocnego zająca – rozmowa kierowana na podstawie historyjki 

obrazkowej. 

 

Rodzic prezentuje pierwszą ilustrację i prosi, aby dziecko opisało, co się na niej 

znajduje. Następnie opowiada, co jego zdaniem wydarzy się dalej.  

 



 
 

 

Kiedy dziecku wyczerpią się pomysły, rodzic pokazuje kolejną ilustrację. 

 

 
 

  Wspólnie analizują, co się stało. Rodzic dopytuje: Dlaczego zając oblał wodą 

kolegę? Czy w lany poniedziałek można oblewać innych wodą z wiadra? Dlaczego nie 

powinno się tego robić? Jak myślisz, co było dalej? Dziecko przedstawia swoje 

propozycje, po czym rodzic prezentuje kolejną ilustrację. 

 

 

 



 
 Dziecko opisuje, co się na niej znajduje. Rodzic zadaje pytania, np. Dlaczego zając 

leży w łóżku? Co spowodowało, że się rozchorował? Dlaczego zając trzymający 

marchewki ma spuszczone uszy i smutną minę? Czy Twoim zdaniem tradycja 

oblewania wodą jest zabawna? O co trzeba zadbać, aby dla wszystkich było to 

przyjemne? Na koniec rodzic pokazuje ostatnią ilustrację i wyjaśnia, że zajączki na 

szczęście się pogodziły i znalazły sposób na bezpieczną zabawę, oraz przypomina, aby 

w lany poniedziałek pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. 

 

 
 

3. Przypomnienie piosenki „Znaki wielkanocne” 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


4. Tekst:   

Te mazurki ozdobione migdałami  

Te koszyki wypełnione pisankami  

Te baranki ulepione z marcepanu  

Bazie kotki od staruszki ze straganu  

 

To są znaki tradycyjnej Wielkanocy  

Kiedy życie się odradza do swej mocy  

To znaki rozbudzonej świeżo wiosny  

Świat się staje znów zielony i radosny  

Świat radosny! Radosny! Świat radosny!  

  

Te palemki od bibuły kolorowe  

Baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe 

 No a potem jeszcze Lany Poniedziałek  

Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek!  

  

To są znaki tradycyjnej Wielkanocy 

 Kiedy życie się odradza do swej mocy  

To znaki rozbudzonej świeżo wiosny 

 Świat się staje znów zielony i radosny  

Świat radosny! Radosny! Świat radosny!  

 

5. Wielkanocne karty pracy:  

 

 
 



 


