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Temat:  To, co naprawdę ważne. 

 

 

 „Pisanka” – zagadka słowna 
Dzieci słuchają zagadki słownej. Odpowiedź na nią rysują karteczkach, które wcześniej 
otrzymały od rodzica.  
 

Na święta Wielkiej nocy 
przywdziewa barwny fraczek. 

W kwiatki, wzorki, plamki 

albo piękny szlaczek.  (pisanka) 
 

 

„Marsz z gazetą”- zabawa ruchowa. 
Rodzic przygotowuje gazetę dla dziecka i demonstruje ćwiczenia z gazetą. 
Marsz z gazetą przyciskaną brodą do klatki piersiowej. Marsz z gazetą przyciskaną uchem do 
lewego barku, a następnie – do prawego barku. 
Marsz z gazetą położoną na otwartej prawej dłoni, następnie – na lewej dłoni. 
Podskoki w przód z gazetą trzymaną między kolanami. Marsz z gazetą położoną na głowie. 
 
 „Jajka i woda”- zabawa badawcza. 
Rodzic przygotowuje jajka surowe, jajka ugotowane, szklane naczynia, sól, łyżka. Dziecko 
bada zachowanie w wodzie jajka surowego i jajka ugotowanego – wkłada je kolejno do 
przezroczystego naczynia z wodą. Obserwują ich zachowanie. Do wody w przezroczystym 
naczyniu wkłada surowe jajko i dosypuje stopniowo sól (około 10–12 łyżek soli). Obserwuje, 
co dzieje się z jajkiem. 
 

 „Malowane jajka” – zabawa matematyczna 
Pomoce: pisanki (kolorowe pomponiki); organizer na jajka (np. pojemnik na kostki lodu, 
plastikowa wkładka z bombonierki); kartoniki z cyframi i znakami działań do pocięcia. 
 
Dzieci  otrzymują organizer na jajka, kolorowe pomponiki oraz karty z cyframi i znakami 
działań. Rodzic  wypowiada 
treść zadania, np. Ala miała 4 pisanki w swoim koszyku. Mama dołożyła jej jeszcze 6 pisanek. 
Ile pisanek ma teraz Ala? Dzieci wykonują  działanie poprzez wkładanie do organizera 
właściwej liczby „pisanek”, a następnie układają obok działanie i wynik. Po sprawdzeniu 
poprawności wykonania zadania prowadzący dyktuje kolejne zadanie według własnego 
pomysłu. 
 
Załącznik- pomoce do zabawy ,,Malowane jajka” 
 
 



 „Liczymy sylaby”- Przeczytaj zdania. Policz sylaby w każdym zdaniu i zapisz ich 

liczbę w kratkach po prawej stronie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „Wielkanocne grzechotki”- ćwiczenie słuchowe 
Pomoce:  plastikowe jajka po Kinder Niespodziance, ziarenka np. ryż. 
 
Przedszkolaki  wypełniają otwierane plastikowe jajka dowolnym sypkim materiałem. Jako 
wkładają pomiędzy dwie plastikowe łyżki i z pomocą rodzica oklejają taśmą  klejącą.  
 
 
 

 „Taniec Baranka”- zabawa taneczna  z grzechotką. 
Dzieci trzymają wykonane przez siebie grzechotki i poruszają się w rytm piosenki  
,,Koszyczek” według poniższej propozycji: 
  
Koszyczek 

 
Wskoczył do koszyka  
bielutki baranek, 

wesolutko bryka        kiwają się na boki do rytmu  
dokoła pisanek.          obracają się wokół własnej osi           
 
Hopsasa! Hopsasa!     podskakują do rytmu i uderzają w grzechotki 
dokoła pisanek  energicznie potrząsają grzechotkami  od góry do  dołu       
Wesolutko bryka,    kiwają się na boki do rytmu 



aż koszyk się trzęsie. energicznie potrząsają grzechotkami  od góry do dołu   
                                                                                                                    
  
Hej, baranku zmykaj, 
bo będzie nieszczęście!  

 
 
Hopsasa! Hopsasa!     podskakują do rytmu i uderzają w grzechotki 
Bo będzie nieszczęście!   energicznie potrząsają grzechotkami  od  góry                                      
                                                                                                                             do dołu 
 
Skakał tak baranek  poruszają się po sali do rytmu 
przez calutkie święta, 
aż nam się z pisanek 

 wykluły kurczęta.  kucają i naśladują kurczątka 
 
Hopsasa! Hopsasa!     podskakują do rytmu i uderzają w grzechotki 
Wykluły pisklęta. energicznie potrząsają grzechotkami  od góry         
                                                                                                             do dołu 
 
Załącznik- piosenka „Koszyczek” 
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/koszyczek-wersja-wokalna-pd-mp3-1-1776/s-
Ny748oRj7x4 
 
 

 „To, co ważne” – wysłuchanie opowiadania Agnieszki Borowieckiej 
 

Rodzic czyta opowiadanie „To, co ważne” a następnie inicjuje rozmowę i zadaje pytania: 
Gdzie w sobotę poszedł Piotruś ze swoimi 
rodzicami? Co Piotruś chciał kupić na kiermaszu? Dlaczego chłopiec się zgubił i jak się wtedy 
czuł? Jak wy zachowalibyście się w podobnej sytuacji? Kto pomógł Piotrusiowi? Co zrobili 
rodzice po odnalezieniu chłopca? W jaki sposób odwdzięczyli się pani Helenie? Dlaczego pani 
Helena nie spędziła świąt ze swoją rodziną? Jak myślicie, co jest 
najważniejsze podczas świąt? 
 

To, co ważne 

Agnieszka Borawiecka 
 
Jak co roku przed świętami na rynku odbywał się wielkanocny kiermasz. W równych 
rządkach na placu porozstawiane były stragany, a na nich można było kupić 
wszystko, co tylko potrzebne jest na święta. Były tam wielkie do nieba kolorowe 
palmy z suszonych kwiatów, ręcznie malowane pisanki, czekoladowe zajączki, 
wiosenne dekoracje, mięciutkie kurczaczki, kartki świąteczne, wielkanocne babki i 
mazurki oraz mnóstwo smakołyków na świąteczny stół. Nad rynkiem unosił się 
świąteczny nastrój, a między straganami panował zgiełk, gdyż na kiermasz zwykle 
przychodziły ogromne tłumy ludzi. 

W sobotę rano na świąteczny kiermasz poszedł również Piotruś ze swoimi 
rodzicami. W tym roku chłopiec poprosił o to, by rodzice kupili mu mały koszyczek, i 

https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/koszyczek-wersja-wokalna-pd-mp3-1-1776/s-Ny748oRj7x4
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/koszyczek-wersja-wokalna-pd-mp3-1-1776/s-Ny748oRj7x4


chciał sam zdecydować, jak go udekoruje. Oglądał więc uważnie wszystkie pisanki i 
koronkowe serwetki, wybrał wiązkę bukszpanu i słodką babkę. I brakowało mu już 
tylko cukrowego baranka. Kiedy nagle spostrzegł stragan ze świątecznymi 
słodkościami, a wśród nich cukrowe baranki, nie oglądając się na nikogo, pobiegł tam 
od razu. Baranków było tak dużo, że Piotruś 
nie mógł się zdecydować, którego wybrać. Aż w końcu wziął tego z czerwoną 
wstążeczką i złotą chorągiewką, gdyż podobał on mu się najbardziej. 

– Poproszę tego baranka – powiedział śmiało Piotruś do pana sprzedawcy i 
odwrócił się do mamy, by wziąć od niej pieniądze. Lecz mamy nigdzie nie było. W 
kolejce stała tylko starsza pani, która uśmiechnęła się serdecznie do Piotrusia. Ale 
chłopiec nie zdołał się uśmiechnąć, gdyż zdał sobie sprawę, że się zgubił. Serce 
zaczęło mu bić mocniej, a do oczu napłynęły łzy. 

– Chyba się zgubiłem – powiedział cichutko i zaczął się rozglądać za 
rodzicami. 

– To ja zapłacę za tego baranka – powiedziała starsza pani – i razem 
poczekamy tu na twoich rodziców – dodała. 
 

Piotruś od razu poczuł się lepiej. Podziękował uprzejmie za prezent i zaczęli 
nawet rozmawiać z panią Heleną – gdyż tak miała na imię starsza pani – o 
przygotowaniu do świąt i malowaniu pisanek. Aż po chwili nadbiegli rodzice Piotrusia. 
Mama wyglądała na bardzo 
zdenerwowaną. Uściskała chłopca i podziękowała pani Helenie za opiekę. 

– Naprawdę nie wiem, jak mam pani dziękować –mówiła wzruszona. – 
Poszliśmy jeszcze z mężem po ciasto, a Piotruś nagle gdzieś przepadł. 

– Ależ nie ma za co dziękować – odparła starsza pani. – To bardzo mądry 
chłopiec i miło nam się rozmawiało. 

– Tak, i dostałem baranka – dodał Piotruś. 
– Bardzo pani dziękujemy – powiedziała mama jeszcze raz. 
Okazało się, że pani Helena mieszka w sąsiednim bloku. Tata wziął więc od 

niej siatkę z zakupami i razem odprowadzili ją do domu. Mama chyba była bardzo 
zawstydzona tym, że Piotruś się zgubił, gdyż przez całą drogę tłumaczyła się, że 
wcześniej nie miała czasu, by zrobić zakupy, i stąd ten cały pośpiech. Lecz pani 
Helena uśmiechała się tylko uprzejmie i próbowała pocieszyć mamę. 

– Proszę się nie przejmować – rzekła. – Cóż poradzić, takie czasy, wszystko w 
pośpiechu. Moja rodzina też zapracowana, na święta nie przyjadą – zwierzyła się 
pani Helena i nagle zamilkła, a w oczach tym razem jej zakręciły się łzy. 

– W pośpiechu łatwo zapomnieć o tym, co ważne – stwierdziła i wzięła od taty 
siatkę z zakupami, gdyż właśnie doszli pod jej klatkę. 

– To zapraszamy do nas jutro na świąteczne śniadanie – zreflektowała się 
mama. – Będzie nam bardzo miło. 

– Tak! Koniecznie! – krzyknął radośnie Piotruś, gdyż bardzo polubił panią 
Helenę. 

Następnego dnia, punkt dziesiąta, pani Helena zapukała do ich drzwi. Miała 
na sobie białą odświętną bluzkę i śliczną złotą broszkę dla ozdoby. Przyniosła 
świąteczną babkę, którą upiekła jeszcze wczoraj wieczorem specjalnie na tę okazję, i 
widać było, że jest jej 
bardzo miło, gdy tata zaoferował jej honorowe miejsce przy stole. Te drobne gesty i 
dobre słowa były właśnie tym, co naprawdę ważne. 

 
 



 

 „Co kupiła mama?” – zabawa słowno-pamięciowa 
Pomoce: wiklinowy koszyk 
Dzieci siadają na dywanie i wymieniają nazwy artykułów, które mama kupiła na kiermaszu  
świątecznym. Rodzic trzyma koszyk i rozpoczyna zabawę: Na kiermaszu świątecznym mama 
kupiła cukrowego baranka. Następnie dziecko powtarza zdanie i dodaje coś od siebie, np. Na 
kiermaszu świątecznym mama kupiła cukrowego baranka i babkę. Zabawa przebiega dalej na 
tych samych zasadach, aż do wyczerpania pomysłów. Jeśli jakieś dzieci będą miały problem, 
prowadzący może podpowiadać, np. Mama mogła kupić coś kolorowego, coś słodkiego, coś 
słonego, coś zielonego. 
 
 

 „Muzyczne jajka” – aktywne słuchanie muzyki 
Pomoce: wykonane samodzielnie grzechotki z jajek niespodzianek, podkład muzyczny 
utworu „Easter Bunny Dance”. Każde dziecko otrzymuje dwa muzyczne jajka. Rodzic 
odtwarza piosenkę „Easter Bunny Dance”  
W czasie zwrotek potrząsają jajkami-grzechotkami w rytmie muzyki w taki sposób, w jaki gra 
dorosły, np. nad głową / przy prawym uchu / za plecami / uderzają o kolana / itp., a w trakcie 
refrenu powtarzają cały czas ten sam schemat rytmiczny: trzy razy uderzają jajkami o siebie i 
trzy razy potrząsają rytmicznie grzechotkami. 
 
 
Załącznik- piosenka „Easter Bunny Dance” 
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/utwor/s-yyW7YtyzF8x 
 
 
 

 „Poszukaj mojej pisanki” – zabawa rozwijająca orientację w przestrzeni 
Pomoce:  owalny przedmiot- jajko pisanka. 
 
Dziecko wciela się w rolę zajączka wielkanocnego, który 
musi odszukać ukrytą w sali pisankę i zwrócić ją właścicielowi Nawigator- rodzic  za zadanie 
naprowadzić go do miejsca, w którym ją schował. Może w tym celu używać wyłącznie słów, 
zatem polecenia powinny brzmieć: idź naprzód; skręć w lewo; skręć w prawo; zrób trzy kroki 
w bok itp. Po odnalezieniu pierwszej pisanki role w parze zostają odwrócone. 
 
 

https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/utwor/s-yyW7YtyzF8x


 „Pisanka-wyszywanka” – zabawa 
manipulacyjna 

 
Pomoce: sylwety jaj wycięte ze sztywnego kartonu z 
otworami wykonanymi dziurkaczem; kolorowe 
tasiemki/ włóczka. 
 
Dzieci siadają przy stolikach. Mają do dyspozycji 
sylwetę jaja. Za zadanie  mają wykonać niepowtarzalny 
wzór, przeplatając przez dziurki kolorowe tasiemki. 
 

 Utrwalenie poznanej piosenki „Święta 

wielkanocne” 

 

Załącznik –wersja wokalna piosenki „Święta 
wielkanocne” 
https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g&fbc

lid=IwAR342nOIjsOD7f01HdbwQXq_xDpP7K95CtNy

cPkK9I9hwH3_xhlRyiiPxHs 
 
 
 
 
Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy  wszystkim 

dzieciom 

i całym rodzinom błogosławieństwa zmartwychwstałego 

Pana Jezusa, 

zdrowia i spokoju, smacznego jajka i mokrego ale 

zdrowego śmigusa-dyngusa !  

Do zobaczenia ! 

 

Wychowawczynie grupy III 
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