
PRZYGOTOWANIA   DO  ŚWIĄT



Tre  ś  ci zaplanowane do realizacji w poniedziałek 29.03.2021 r.

Temat dnia: Przygotowania do świąt
– zapoznanie z tradycją wykonywania palm wielkanocnych,
– doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi 

doświadczeniami,
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania,
– doskonalenie logicznego myślenia, zdolności grafomotorycznej i percepcji 

wzrokowej
– wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu,
– kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

1. Poranne ćwiczenia: 
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE   

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI   
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w   
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

2. Powitanka 
https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI

3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych:
- wdrażanie do dokładnego mycia rąk
- codzienna higiena jamy ustnej

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs

4. „Zajączki, pisanki, kurczęta, baranki” – zabawa ciepło-zimno-
poszukiwanie w domu ukrytych przedmiotów kojarzących się z 
Wielkanocą

5. Słuchanie  opowiadania  Agnieszki Galicy pt. Bajeczka 
wielkanocna

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane 
wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków. 
− Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego 
musimy wstawać? 
A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 
− Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze
tyle roboty. 
Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało 
dalej. 
Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno. 

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs
https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


− Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił 
się malutki, żółty Kurczaczek. 
Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną 
kokardką. 
− Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło
na Wielkanoc. 
Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą 
trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i 
wyciągnęło na łąkę. 
− Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez 
wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę 
obudzić jeszcze kogoś. 
− Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 
− Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 
− Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. A Słońce wędrowało po niebie 
i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i zaczęło z kimś 
rozmawiać. 
− Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 
A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń. 
Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze 
zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. 
Co to? Co to? – pytał Zajączek.
 − Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 
− To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało 
wszystkich promykami, nucąc taką piosenkę: 

W Wielkanocny poranek 
Dzwoni dzwonkiem Baranek, 
A Kurczątko z Zającem 
Podskakują na łące. 
Wielkanocne Kotki, 
Robiąc miny słodkie, 
Już wyjrzały z pączka, 
Siedzą na gałązkach. 
Kiedy będzie Wielkanoc 
Wierzbę pytają. 

Rozmowa na podstawie tekstu:

 Kogo najpierw obudziło słońce?  
 Kto był drugi?  Kto – trzeci?  
 Dlaczego sońce budziło bazie, kurczaczka, zajączka i 

baranka? 
 Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 
 Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych? 
 Jakie znasz tradycje świąt Wielkanocnych? 



    









Praca z KP3.40a – dorysowywanie brakujących części palmy i pisanki. 



„Palmy wielkanocne” – omawianie wyglądu palm oraz tradycji ludowych
związanych z ich święceniem.

Rodzic przekazuje dziecku ciekawostki:
–– Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa 
na osiołku do Jerozolimy.
Na powitanie ludzie machali gałązkami z drzewa palmowego.
––  Niedziela  Palmowa  była  nazywana  „Kwietną”  lub  „Wierzbową”,  bo  w
Polsce  gałązki  palmowe  zastępowano  gałązkami  wierzby,  przystrajano  je
kwiatami, bukszpanem, wstążkami.
–– Największe palmy w Polsce wykonuje się na Kurpiach we wsi Łyse 
(mają kilka metrów wysokości).
–– Palmy mają chronić ludzi i domy przed chorobami i złem (tradycyjnie 
trzyma się je w domu do następnego roku).–– Poświęconą palmą dotykano 
kiedyś domowników, a w szczególności dzieci, aby były posłuszne i zdrowe.

9. Nauka piosenki 

Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek,
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka,
Oto wielkanocna świąteczna święconka.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek,
Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek?

Czy ta malowana, czy ta wyklejana,
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali,
aż goście świąteczni do drzwi zapukali 

Wielkanocni goście czasu nie tracili 
potłukli pisanki jajkiem się dzielili.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

https://miastodzieci.pl/piosenki/pisanki-kraszanki/



10. Praca z KP3.40b – przeliczanie sylab w zdaniach, zapisywanie 
ich liczby, przeliczanie bazi, rysowanie „po tyle samo”. 

11. Wyklej palmę wielkanocną  plasteliną. Postaraj się wypełnić 
wszystkie białe miejsca i starannie wykonać pracę



źródło pomocy: INTERNET


