
Realizacja Podstawy Programowej w  grupie " Misie"  w tygodniu od 29.03 do 02.04. 
2020 roku. 

Program został dostosowany do możliwości dziecka i został stworzony zgodnie z 
podstawą programową na rok przedszkolny 2020/2021. 

Temat tygodnia: Wielkanoc 

DATA Cele główne Treści, linki



29.03.2021 Zapoznanie z charakterystycznymi 

elementami związanymi z 

Wielkanocą, rozwijanie 

umiejętności słuchania muzyki i 

śpiewania piosenek oraz rozwijanie 

wyobraźni twórczej. 

1. Muzyczna gimnastyka w podskokach https://

www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU –  ćwiczenia 

"Żuraw", "Góra-dół", "Łódeczka", "Jabłuszko". Zaczniemy od 

gimnastyki w podskokach! Ciekawa jestem kto dokładniej 

wykona ćwiczenie "Żuraw"! 

2. Omówienie charakterystycznych elementów związanych z 

Wielkanocą na podstawie bajki : https://www.youtube.com/

watch?v=nDlJVu4rXrU 

3. Nauka słów i melodii piosenki : https://www.youtube.com/

watch?v=6RH8hXpWnlk 

4. Stwórzmy swoją pisankę : możemy do tego wykorzystać 

wszystko to, co mamy w domu. Każde dziecko może stworzyć 

swoją wymarzoną pisankę. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU
https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk
https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU
https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk


30.03.2021 Poznanie polskich zwyczajów 

związanych z Wielkanocą, 

rozwijanie inwencji twórczej, 

poznanie określeń: pisanka, 

kraszanka 

1. „Wielkanocne tradycje”  https://www.youtube.com/watch?

v=giRwxyKTXcg  

2. „Zajączek” – praca plastyczna https://www.youtube.com/

watch?v=A8agxSu4hNs 

3. Zapoznanie dzieci z określeniami: pisanka, kraszanka : 

•  Jedną z technik zdobienia jajek jest robienie kraszanek. To 

najprostsza metoda - kraszanką nazywamy jajka malowane 

na jeden kolor. 

• Natomiast pisanki to jajka pokryte wzorem wykonanym 

woskiem.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
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31.03.2021 Poznanie tradycji święcenia 

pokarmów w Wielką Sobotę, 

rozwijanie motoryki małej oraz 

wychwytywanie powtarzających 

się sekwencji i kontynuowanie ich.  

1. „Kurka” – śpiewanka, pokazywanka https://www.youtube.com/
watch?v=RM4TuFvxfQA . Opis do zabawy znajdą Państwo 
tutaj : http://ps23.kielce.eu/sites/default/files/
zalacznik_nr_3_45.pdf  

2. Rozwiązywanie zagadek wielkanocnych Zagadki Wielkanocne – 
YouTube 

3. Tworzenie pisanki według własnego pomysłu dziecka – inspiracje dla 
dzieci i rodziców Pomysły na pisanki: 6 najciekawszych pomysłów 
na pisanki [INSPIRACJE] - Mjakmama.pl (mjakmama24.pl) – dzieci 
mogą wykonać pisankę według własnego pomysłu. Może być 
narysowana na kartce, ale jeśli mają taką możliwość niech spróbują 
ozdobić świąteczne jajeczko.  

4. Zabawa matematyczna. Rodzic rysuje na kartce jajko i wpisuje w nie 
losowo cyfry. Dziecko rzuca kostką, odszukuje i zaznacza cyfrę, 
którą pokazuje wyrzucona liczba oczek. Dzieci młodsze: rodzic na 
jajku odrysowuje ścianki kostki, dziecko porównuje z kostką i 
znajduje na rysunku. 

5. „Kurczaczki w skorupkach” – zabawa ruchowo – naśladowcza. 

Rodzic puszcza dziecku muzykę, podczas której dziecko – 

kurczaczek biega po pokoju. Na przerwę w piosence i hasło 

rodzica : kurczaczek w skorupce dziecko zatrzymuje się, 

przykuca, tworzy nad głową daszek ze splecionych dłoni. Na 

polecenie rodzica: kurczaczek wychodzi ze skorupki, dziecko 

otwiera splecione dłonie i ponownie porusza się w rytm 

https://www.youtube.com/watch?v=RM4TuFvxfQA
http://ps23.kielce.eu/sites/default/files/zalacznik_nr_3_45.pdf


01.03.2021 Rozwijanie umiejętności uważnego 

słuchania oraz wypowiadania się 

na określony temat, budowanie 

wypowiedzi poprawnej 

gramatycznie, rozwijanie 

sprawności dłoni i palców. 

1. „Wielkanocny zając”- zabawa przy piosence . Staramy się 

pokazywać zgodnie ze słowami piosenki jeśli usłyszymy że 

zająć ma długie uszy – pokazujemy, że mamy długie uszy. 

Kiedy będzie mowa o nosie  i oczach pokazujemy nos i oczy. 

Kiedy będzie mowa o podskokach podskakujemy. 

https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc&feature=youtu.be 

2. Zabawa ruchowa "Jajko" – turlanie się po dywanie do przodu, do tyły 
i na boki 

3. „Na wielkanocnym stole” – słuchanie wiersza K. Kuzior-

Wierzbowskiej czytanego przez rodzica i swobodna rozmowa 

na temat jego treści, odpowiadanie na pytania do wiersza. 

Stoją na stole baby lukrowane,  
a między nimi cukrowy baranek.  
Pobekuje cicho, stuka kopytkami,  
bo chciałby dosięgnąć miski z pisankami.  
Ale dwa kurczaki tej miski pilnują,  
na baranka oba groźnie popiskują.  
Więc mały baranek w inną stronę zmierza,  
kilka listków rzeżuchy uskubał z talerza. 

• Kto stał na stole wielkanocnym ? 
• Co chciał zrobić baranek ? 
• Kto pilnował miski z pisankami ? 
• Co udało się zjeść barankowi z talerza ? 

4. „Zajączki” – zabawa paluszkowa.  

Zajączki 

https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc&feature=youtu.be


Wszystkie zadania wykonujcie pomału, uwzględniając możliwości czasowe.  

           Sporządziła: Patrycja Szafran 

02.03.2021 Kształtowanie umiejętności 
wypowiadania się na dany temat, 
rozwijanie sprawności dłoni i 
palców, wzbudzanie kreatywności i 
ciekawości. 

1. Zabawa rytmiczna "Taniec" https://youtu.be/SnA9-XotlAw 

2. "Zapraszam do kuchni" – zabawa w przewodnika po domowej 
kuchni. Dziecko prezentuje rodzicowi kuchnię, opowiada o 
wyposażeniu, o tym co można zrobić w niej zrobić. Dzieci młodsze – 
rozmowa kierowana. 

3. "Wielkanocne potrawy"- rozmowa z dziećmi na temat potraw i 
wypieków, które zagoszczą na rodzinnym stole. Ustalenie w jaki 
sposób dziecko może uczestniczyć w kuchennych przygotowaniach. 
Dla chętnych: gotowanie/pieczenie z mamusią lub tatusiem 

4. "Układamy rytmy" – układanie rytmów z przyborów kuchennych np. 
talerzłyżka-łyżka-kubek. Stopień trudności rytmu dosotosowany do 
wieku i percepcji dziecka. 

5. Masażyk: "Placek babci"  
Źródło: https://loogomowa.pl/dzieciece-masazyki/  

Babcia placek ugniatała, (naciskamy plecy dziecka płasko ułożonymi dłońmi) 
wyciskała, wałkowała (ściskamy dziecko za boki, przesuwamy płasko obie 
dłonie jednocześnie) 
 raz na prawo, raz na lewo (przesuwamy dłonie w odpowiednich kierunkach) 
Potem trochę w przód i w tył, żeby placek równy był. Cicho… cicho… 
placek rośnie (nakrywamy dziecko rękoma lub całym ciałem)  
w ciepłym piecu u babuni.  
A gdy będzie upieczony(głaszczemy dziecko po plecach) każdy brzuch 
zadowolony

https://youtu.be/SnA9-XotlAw



