
CZWARTEK – 01.04.2021 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WIELKANOC 

TEMAT DNIA: Symbole wielkanocne 

 

 
I. 

1.Obejrzyj film na temat  symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU 

 

Rodzicu zapytaj dziecko , który symbol najbardziej podoba się dziecku  i dlaczego.  

 

2. Wykonanie zajączka wielkanocnego.  
( Skarpetka dziecięca  , ryż, piasek lub kasza, sznurek, wstążeczka, nożyczki, rolka z szeroką 

taśmą klejącą, łyżka lub łopatka, pojemnik).  

Wykonaj zajączka z pomocą Rodzica 😊 

 

1. Przeciągnij skarpetkę przez otwór w rolce  

2. Nałóż na nią skarpetkę.  

3.Napełnij skarpetkę mniej więcej do połowy (np. do zaznaczonej na materiale pięty) 

   piaskiem, ryżem lub kaszą (można wsypywać piasek również łyżką  bezpośrednio  

   do skarpetki, nie nakładając jej na rolkę).  

4.Następnie, uformuj zajączka – ściśnij  ręką skarpetkę mniej więcej w połowie tak,  

   aby piasek przesunął się do zaznaczonej na materiale pięty (to będzie głowa),  

5.Zawiąż sznurkiem w dwóch miejscach – nad głową i w miejscu, gdzie znajduje się ślad  

   po naciśnięciu.  

6.Górę skarpetki przetnij nożyczkami na środku – tak powstaną uszy.  

7.Wokół szyi zawiąż, kolorową wstążeczkę  

8. Narysuj flamastrami oczy i pyszczek.  

9.Nadaj swojemu zajączkowi imię.  

10.Można też zawiązać sznurek w dolnej części skarpetki, z obu stron –  

   zrobić w ten sposób łapki, i z tyłu skarpetki – zrobić ogonek. 

 

poniżej  obejrzyjcie film instruktażowy 😊  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 

 
  

II. 

1.Symbole wielkanocne – rozmowa  na podstawie ilustracji . 
 

Rodzicu poproś, aby dziecko odnalazło  i wskazało na obrazku symbole wielkanocne. 

Wyjaśnij dziecku pojęcie: „ symbol”  

 ( «znak, osoba, przedmiot itp., które coś oznaczają») 

https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzicu zadaj proszę dziecku  pytania:  

− Jakie święta się zbliżają?  

− Po czym możemy poznać, że ten obrazek jest związany z Wielkanocą? 

Następnie wymień nazwę symbolu wielkanocnego, a zadaniem dziecka jest jego  odnalezienie 

i wskazanie na go obrazku.   

Pokaż  fragment obrazka i zapytaj dziecko:  

− Ile osób zasiądzie przy stole?  

− Po czym to rozpoznałeś /łaś? 

− Z jaką jeszcze inną, nieprzedstawioną na obrazku, tradycją kojarzą się Święta 

   Wielkanocne? 

   (np. lany poniedziałek).  

Rodzicu zwróć proszę uwagę, aby dziecko wypowiadało się całymi zdaniami.  

 

2.Porównywanie motywów wielkanocnych na kartach świątecznych z 

motywami przedstawionymi na obrazku.  
( wielkanocne karty świąteczne) 

Rodzicu daj proszę  dziecku wielkanocną kartę świąteczną.  



Zadaniem dziecka jest przyjrzenie się jej bardzo dokładnie. Następnie niech poszuka takiego 

motywu świątecznego, który występuje zarówno na karcie wielkanocnej, jak i na obrazku .  

 

3. Zabawa ruchowa: „ Taniec kurcząt” –  do utworu M. Musorgskiego: 

„Taniec kurcząt w skorupkach.” 
 

Zatańcz dowolnie do muzyki 😊 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nAtAvF2cepg 

 

 

4.Karta pracy, cz. 2, nr 31  
 

− Wskaż w każdej ramce obrazek, który różni się od pozostałych,  

− Nazwij to, co widzisz na zdjęciach, 

− Odszukaj w naklejkach obrazki symboli wielkanocnych, naklej je na ich cienie.  

 

5.Zabawa ruchowa: „Kolorowe pisanki” 

 
(Sylwety jajek (wycięte przez dziecko).  

 

Dziecko trzyma  w rękach sylwetę  i porusza się po pomieszczeniu  w rytmie wygrywanym 

przez Rodzica na  2 łyżkach . Podczas przerwy w grze dziecko siada skrzyżnie i palcem 

obrysowuje sylwetę jajka leżącą na podłodze.  

 

6. Zaśpiewaj piosenkę  : „ Wielkanocny poranek” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LUscwVMu5PM 

 

 

III  

1.Zabawa doskonaląca szybką reakcję na sygnał –  „Zajączki – do domu!” 
(pięć wyciętych z brystolu sylwet marchewek , wstążki , piosenka : „ Wielkanocny poranek”)  

 

Rodzicu rozłóż na podłodze wstążkę i uformuj z niej koło.  

Dziecko jest zajączkiem i trzyma sylwety marchewek w ręce.  

Maszeruje w rytmie piosenki . Kiedy usłyszy głośne uderzenie np. w dwa drewniane klocki , 

zajączek wraca do domu – dziecko zajmuje miejsca  w kole . Rodzic uderza miarowo w 

klocki (od 1 do 5 uderzeń). Dziecko układa tyle marchewek, ile usłyszy dźwięków.  

 

2. Nauka wiersza B. Formy pt. : „ Kurczątko „  

Rodzicu przeczytaj proszę dziecku wierszyk 😊 

Poproś , aby powtarzało za Tobą tekst, następnie niech spróbuje samodzielnie recytować 

wierszyk 

https://www.youtube.com/watch?v=nAtAvF2cepg
https://www.youtube.com/watch?v=LUscwVMu5PM


Puk, puk, puk.  Kto tak puka?  

Kto w skorupkę dziobem stuka?  

To kurczątko – żółte, małe,   

ze skorupki wyszło całe.  

 

 

 

 


