
Drodzy Rodzice 

 
Ten tydzień poświecony jest na realizacje treści związanych ze zbliżającymi się 

Świętami Wielkanocnymi. Okres przedświąteczny to okazja do wspólnych przygotowań 

potraw, robienia porządków, zakupów, stroików świątecznych. Pozwólmy naszym maluchom 

uczestniczyć podczas tych przygotowań, poznać tradycję oraz uroki rodzinnej świątecznej 

atmosfery. 

 

BLOK TEMATYCZNY: ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY 
 

Nasze propozycje zabaw i zadań, do których zachęcamy. 

 

1. Poznanie potraw Wielkanocnych:  

wzbogacanie słownictwa (jajko, pisanka, kraszanka, babka, mazurek, żurek, baranek, 

kurczaczek, zajączek). Wyrazy należy powtórzyć kilka razy w celu lepszego 

zapamiętania;  

rozwijanie zmysłów (pozwólmy dzieciom na smakowanie potraw, lub poszczególnych 

ich składników, dotykanie, wąchanie, np. jaka w dotyku jest mąka, a jaka sól 

 

2. Koszyczek Wielkanocny: zabawa słowna z sylabami – rozwijanie wrażliwości 

słuchowej niezbędnej do późniejszego czytania. 

Rodzic mówi wyrazy, wspólnie z dzieckiem dzielą wyraz na sylaby (można je 

wyklaskać), dziecko próbuje samodzielnie podzielić je na sylaby klaszcząc w dłonie. 

Zachęcamy do wspólnego przygotowania i udekorowania koszyczka. 

 

3. Wzorzyste pisanki: praca plastyczno – techniczna – rozwijanie motoryki małej 

niezbędnej do późniejszego pisania. 

Znajdź swój sposób na ozdobienie pisanki. Rodzic razem z dzieckiem rysuje owalny 

kształt dwóch pisanek (duża i mała). Dziecko mazakiem poprawia po śladzie i ozdabia 

wg własnego pomysłu.  

JESTEŚMY CIEKAWI WASZYCH POMYSŁÓW 

 

4. Świąteczne zwierzaki: baranki, króliki, kurczaki. Zapraszamy do wysłuchania piosenki 

wraz z animacją (propozycja czasopisma: „Bliżej Przedszkola” 

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g 

Zachęcamy do nauki refrenu piosenki. 

 

5. Świąteczne życzenia: inscenizacja ruchowa do wiersza. Ćwiczenie pamięci, rozwijanie 

umiejętności społecznych i komunikacyjnych 

 

Pan zajączek - Zofia Makowska 

 

Pan zajączek idzie w gości, (uderzają dłońmi o kolana) 

więc się musi przygotować. (głaszczą włosy) 

Myje uszy, łapki, pyszczek, (naśladują mycie uszu, rąk, buzi) 

żeby czysty mógł świętować. (prostują plecy, rozglądają się na boki) 

Zabawę powtarzamy kilka razy. Zachęcamy do wspólnych zabaw z dziećmi (np. w parze – 

najpierw rodzic mówi i pokazuje, po czym podchodzi dziecka podaje rękę, wita się i 

następuje zamiana.  

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g


6. Stół wielkanocny: poznanie potraw wielkanocnych, nauka nakrywania do stołu. 

Kształtowanie umiejętności społecznych, samodzielności w różnych sytuacjach. 

 

Potrzebne będą: talerzyki, sztućce, filiżanki/kubeczki, palmy, obrazki potraw 

wielkanocnych, można wykorzystać dostępne zabawki lub inne „prawdziwe” produkty 

(jajka faszerowane, babka piaskowa, mazurek, żurek, chleb, szynka), pisanki  

w koszyczku. 

 

Zachęćmy dzieci, aby pomagały nakrywać do stołu i uczestniczyły w przygotowaniu 

posiłków nie tylko od święta, ale i na co dzień. Po zakończeniu jedzenia pusty kubeczek 

dziecko może samodzielnie odnieść na wyznaczone miejsce. Nie zapominajmy, że 

zachętą do rozwijania samodzielności i  pokonywaniu nowych wyzwań jest pochwała  

i całus rodziców. 

 

7. Co zniknęło?: zabawa rozwijająca spostrzeganie. Rozwijanie koncentracji uwagi. 

Wykorzystując nasz zastawiony stół, poprośmy dziecko aby z uwagą przyjrzało się 

wszystkim elementom i uprzedźmy, że jest to ważne, ponieważ zaraz coś zniknie. 

Poprośmy, aby dziecko na chwilę zamknęło oczy, a po ich otworzeniu odgadło  

CO ZNIKNĘŁO??? 

 

*Jeśli na stole jest zbyt dużo elementów możemy dla dziecka 3 letniego rozpocząć zabawę od 

pięciu najważniejszych i stopniowo zwiększać poziom trudności. 

 

8. Z mamą w kuchni: kształtowanie umiejętności matematycznych.  

Nie ma lepszego miejsca do rozwijania umiejętności przeliczania (np. jajek), 

klasyfikowania (np. sztućców w szufladzie), ważenia i odmierzania (np. mąki do 

ciasta), porównywania (np. gdzie jest więcej rodzynek),  systematyzowania  

(np. ustawiane kubeczków od największego do najmniejszego), przelewania, 

przesiewania itp.  

TO MOŻE BYĆ NAPRAWDĘ „PYSZNA” ZABAWA 

 

 

Życząc wszystkiego najlepszego na te święta, a przede wszystkim zdrowia i chwil 

spędzonych na dobrej zabawie w gronie rodziny, zachęcamy do sięgnięcia  

do naszych propozycji.  

 

 

Zachęcamy również do dokumentowania, np. w formie zdjęć prac Państwa dzieci  

i dzielenia się z nami ich nowymi umiejętnościami oraz sukcesami. 

  



MĄDROŚĆ 
 

Jest umiejętnością wykorzystania wiedzy nabytej poprzez 

uczenie się i doświadczenia życiowe. Jej elementami są: 

rozsądek, rozważność, rozumienie świata i ludzi i wiedza  

o nich oraz zdolność dostrzegania złożoności zjawisk. Dzieci 

nabywają wiedzę w naturalny sposób, dzięki wrodzonej 

ciekawości świata. Zdobywanie mądrości jest uwarunkowane 

czynnikami genetycznymi (wrodzone zdolności) oraz 

środowiskowymi (między innymi miejsce zamieszkania, 

rodzina, znajomi, placówka edukacyjna, dalsze otoczenie).  

 

Bawiąc się w domu możemy wywrzeć na dziecko 

pozytywny wpływ i umożliwić maksymalne wykorzystanie 

posiadanego przez nie potencjału. Aby pomóc maluchom  

w rozwoju, warto: 

– rozbudzać ich ciekawość, by chciały dowiedzieć się jak 

najwięcej; 

– czytać wspólnie książki, opowiadać historie; 

– proponować udział w zajęciach kreatywnych; 

– umożliwiać spotkania z różnymi osobami, które pokażą 

dzieciom, na czym polega ich praca (w czasie pandemii jest to 

utrudnione zadanie, ale możemy porozmawiać z dzieckiem na 

temat poszczególnych zawodów, którzy wykonują bohaterowie 

książek, filmów); 

– dawać dzieciom zadania indywidualne, które pomogą  

w rozwijaniu funkcji poznawczych; 

– zachęcać do niepoddawania się w razie niepowodzeń.; 

– chwalić za sukcesy i zdobytą wiedzę. 
 


