
 

SZCZĘŚĆ BOŻE !                                      

 

Dzień dobry Kochane Przedszkolaki! 

 

Witam serdecznie we wtorek i zapraszam Was oraz 

Waszych Rodziców do wspólnej zabawy. 

Krąg tematyczny: WIELKANOC 

Temat zajęć: W KUCHNI PACHNIE  WIELKANOCĄ 

                     

Cele ogólne: 

 Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.  

 Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych. 

 Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych. 

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się. 

 Kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach 

plastycznych. 

 Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. 

 



I. Wspólna modlitwa do Anioła Stróża. 

II. Piosenka- ZoZi - Znaki Wielkanocy (piosenka wiosenna). 

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

III. „Wyścig z pisankami” – zabawa ruchowa. 

 

Dzisiejszy dzień zaczynamy od wspaniałej zabawy.  Proszę przygotować jajko i 

drewnianą łyżkę. 

Dzieci i rodzice (rodzeństwo)  ustawiają się w dwóch rzędach, na łyżce każdy 

ma jajko.  

Zadaniem dziecka jest dobiec do wyznaczonego miejsca i wrócić. 

Wygrywa ta osoba , która pokona pierwsza trasę,  nie upuszczając jajka. 

 

 

IV. Bajeczka logopedyczna WIELKANOC 

Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanawia 

upiec ciasto.  

Najpierw do miski (robimy z języka „miskę” – przód i boki języka unosimy ku 

górze, tak by na środku powstało wgłębienie)  

wsypuje mąkę i cukier, dodaje masło (wysuwamy język z buzi, a potem go 

chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu).  

Następnie rozbija jaja (otwierając szeroko buzię, kilkakrotnie uderzamy 

czubkiem języka w jedno miejsce na podniebieniu).  

Wszystkie składniki miesza („mieszamy składniki” – obracamy językiem w buzi 

w prawo i w lewo) i mocno uciera. 

 Ciasto już się upiekło. Pan Języczek właśnie je ozdabia- polewa czekoladą 

(przesuwamy czubkiem języka po podniebieniu w przód, w tył i w bok), 

obsypuje rodzynkami i orzechami (dotykamy językiem każdego zęba najpierw 

na górze, a potem na dole). 

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


Pan Języczek robi sałatkę warzywną. Kroi warzywa („kroimy” – wysuwamy 

język z buzi i wykonujemy nim szybkie ruchy w kierunku nosa i brody), dodaje 

majonezu, miesza, a potem próbuje. Sałatka jest pyszna (oblizujemy wargi 

ruchem okrężnym). 

Następnie pan Języczek maluje jaja – powoli wkłada je do kubeczków z 

barwnikami (przesuwamy język po górnej wardze, górnych zębach i 

podniebieniu). Wyciąga pomalowane i dmucha, żeby szybciej wyschły 

(wdychamy powietrze nosem, wydychamy buzią). Potem rysuje na jajach 

wzorki – kropki (dotykamy językiem różnych miejsc na podniebieniu) i kółka 

(oblizujemy wargi ruchem okrężnym). 

Zaplata jeszcze koszyczek wielkanocny (kilkakrotnie dotykamy językiem górnej 

wargi, prawego kącika ust, dolnej wargi i lewego kącika ust) i już wszystko do 

świąt przygotowane. Cieszy się pan Języczek (uśmiechamy się szeroko, nie 

pokazując zębów), bo może już świętować. 

 

 „Ze świętami kojarzy mi się…” dorosły zaczyna zdanie, a 

dziecko podaje kilka odpowiedzi. 

 

V. "Wielkanocne pyszności" - słuchanie opowiadania 

Barbary Szelągowskiej. 

 



W przedszkolu na każdym kroku widać było zbliżającą się Wielkanoc. W 

wazonach stały bazie, a obok – koszyczki z jajkami. Wszystkie zawieszone 

dekoracje też przypominały o świętach. 

Słońce każdego kolejnego dnia coraz mocniej świeciło. Ada, podobnie jak 

inne dzieci z jej grupy, nie mogła doczekać się świąt. Pani opowiadała o 

tradycjach wielkanocnych. 

– A może zrobimy sobie mazurka? I jeszcze babkę i szynkę. Nie może też 

zabraknąć chleba i jajek! 

– Ale jak my to wszystko sami zrobimy? – dopytywał Kamil. – To 

naprawdę dużo pracy. Widziałem, jak babcia piekła ciasto. 

Pani tajemniczo uśmiechnęła się do dzieci. 

– Tak naprawdę zrobimy dziś te wszystkie smakołyki, ale one nie będą 

nadawały się do jedzenia. 

Wykonamy je z masy solnej, potem wypieczemy i pomalujemy. A na koniec 

urządzimy kącik wielkanocny. 

– Ale fajny pomysł – zawołał Kamil. 

Ada zrobiła wielką babę wielkanocną, a Kamil – szyneczkę. Inne dzieci też 

starały się jak mogły. 

Po pomalowaniu i ułożeniu na stoliczku wszystkie „smakołyki” wyglądały 

jak prawdziwe, zwłaszcza baba z lukrem. 

Po podwieczorku do sali średniaków przyszły w odwiedziny starszaki. 

– Ale macie tu pyszniutkie pyszności! – oblizując się, zawołał Maciek i 

wyciągnął rękę po babę. W ostatniej chwili przed zjedzeniem powstrzymał 

go Olek. 

– Dlaczego nie mogę się poczęstować? Trzeba jeść szybko, póki świeże. 

Potem już nie będą takie dobre. 

– Maciek, przyjrzyj się uważniej tym smakołykom. Przecież one są z masy 

solnej. Jeszcze mógłbyś sobie przez nie połamać zęby. Najlepiej poczekaj na 

prawdziwy wielkanocny stół i prawdziwe pyszności. 



Maciek przytaknął głową, ale i tak ukradkiem – kiedy nikt nie patrzył – 

powąchał babkę. Skrzywił się, zawiedziony, i rad nierad postanowił jednak 

poczekać na święta.  

 

Opowiadanie pochodzi z Przewodnika Metodycznego "Nowe przygody Olka i Ady, cz. 3, s. 193 

Ilustracje pochodzą z książki "Nowe Przygody Olka i Ady. s. 60-61 

 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji . 

− Z czego dzieci wykonały pyszności do koszyka wielkanocnego? 

− Dlaczego Olek powstrzymał Maćka przed skosztowaniem babki z kącika 

wielkanocnego? 

− O jakich tradycjach wielkanocnych była mowa w opowiadaniu? 

 Jakie smakołyki z wielkanocnego stołu lubicie 

najbardziej? 

 ŻUREK 

 BIAŁA KIEŁBASA 



 BABKA WIELKANOCNA 

 MAZUREK 

 JAJKA W MAJONEZIE 

 

VI. „Kroimy wyrazy” – zabawa dydaktyczna.  

Rodzic podaje wyrazy związane ze Świętami Wielkanocnymi: 

Wielkanoc, święta, jajko, pisanki, palma, życzenia, kurczaczek, zajączek, 

baranek 

Zadaniem dziecka jest powiedzieć,  ile sylab mają te wyrazy i tyle samo razy 

klasnąć w ręce. 



VII. „Liczymy pisanki” – zabawa matematyczna.  

Proszę przygotować liczmany ( cokolwiek: guziki, klocki itp., ) 7 sztuk oraz 

„koszyczek” – np. taca, talerzyk.  

Dziecko manipuluje nimi, przelicza je ( zawsze od strony lewej, jeżeli liczmany 

są ułożone w linii poziomej względem dziecka) i rozwiązuje treść zadań.  

 Ola włożyła do koszyka 3 pisanki. Zosia dołożyła jeszcze 4 pisanki. Ile 

pisanek jest w koszyku? 

Rozwiązanie: 3 i 4 to razem 7. Chętne dzieci mogą zapisać działanie: 3+4=7 

 Kasia włożyła do koszyka 2 pisanki. Zosia włożyła 3 pisanki. Przyszedł 

Staś i też włożył 2 pisanki. Ile pisanek jest w koszyku? 

 Mama pomalowała 3 pisanki. Tata pomalował 3 pisanki. Ich synek 

pomalował tylko 1 pisankę. Ile pisanek pomalowali razem? 

 W koszyku było 8 jajek do ozdobienia. Przyszedł Krzyś i potłukł jedno 

jajko. Ile jajek pozostało w koszyku? 

Jak sobie poradziłeś z zadaniem? Jeżeli chcesz, możesz bawić się z większą 

ilością liczmanów. 

 

VIII. „Układamy rytmy” – zabawa dydaktyczna.  

Rodzic dla  dziecka przygotowuje dużo liczmanów w różnych kolorach. 

Prezentuje rytm najpierw dwu-, potem trzy-, a może nawet czteroelementowy.  

Dziecko ze swoich liczmanów kontynuują rozpoczęty przez  rodzica rytm.  

 

IX. Zagadki: 

Zrobione z wydmuszek, pięknie malowane – 

w szlaczki kolorowe albo nakrapiane.  (pisanki) 

 

Wśród pisanek leży, ma żółty kubraczek. 

Powiedz, co to jest. To mały… (kurczaczek) 



Stoi bielutki obok pisanek, nasz wielkanocny … (baranek) 

 

Jeden taki dzień w całym roku mamy, 

że gdy nas obleją, to się nie gniewamy. (Lany Poniedziałek) 

 

Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne, więc każde dziecko na niego czeka. 

Zobaczyć go jednak - wysiłki to próżne, bo on susami – kic! Kic! Ucieka. 

(zajączek) 

 

Przeważnie jestem biały i na stole leżę. 

Kładą na mnie sztućce, stawiają talerze. (obrus) 

 

X. „Zając z papierowej dłoni”  

https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs 

 

Zbliżają się święta wielkimi krokami, dzisiaj proszę Was, pomóżcie 

swoim Rodzicom w czynnościach dnia codziennego np. w posprzątaniu swojego 

pokoju, czy podczas przygotowywania obiadu. Posegregujcie klocki, odłóżcie 

misie, samochody oraz lalki na swoje miejsca.  

Pamiętajcie: „O zabawki zawsze dbamy, po zabawie posprzątamy.  

Każdy  przedszkolaczek wie, po zabawie sprząta się”.                                                                     

POWODZENIA!! P. Alina 

https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs

