
 06.04.2020 

SCENARIUSZ Dzień 1 

 

Temat: Koszyczek wielkanocny. 

Cele ogólne: 

1. Wzbogacanie wiadomości na temat Wielkanocy. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1. Wprowadzenie do zajęć - prezentowanie koszyczka wielkanocnego i wyjaśnianie jego symboli. 

Rodzic prezentuje koszyczek wielkanocny i jego zawartość: wyjaśnia ich symbolikę. 

Chleb – symbolizuje ciało Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, aby zapewnić sobie 

dobrobyt i pomyślność.                                                                                                                                      

Jajka – są symbolem nowego, rodzącego się życia.                                                                             

Wędlina – jest symbolem dostatku, bogactwa i dobrobytu.                                                                                        

Sól i pieprz – symbolizują oczyszczenie, prostotę i prawdę.                                                                                           

Baranek – jest symbolem Chrystusa – Baranka Bożego, który zwyciężył śmierć.                                                              

Chrzan – jest oznaką ludzkiej siły, którą chcemy mieć przez cały rok. 

2. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Wielkanoc”. 

-Kurko, proszę, znieś jajeczka,                                                                                                          

śnieżnobiałe lub brązowe,                                                                                                                                     

ja z nich zrobię na Wielkanoc                                                                                                                           

cud-pisanki kolorowe.  

Do koszyczka je powkładam,                                                                                                                                              

z chlebkiem, babką lukrowaną,                                                                                                               

potem pójdę je poświęcić                                                                                                                                                                            

z bratem, siostrą, tatą, mamą.    

                                                                                                                                                                                                                

Przy śniadaniu wielkanocnym                                                                                                                                                            

podzielimy się święconką                                                                                                                                                        

i buziaka dam mamusi,                                                                                                                                                     

zajączkowi i kurczątkom.   

                                                                                                                                                                                                                                                     

„Śmigus-dyngus!”–ktoś zawoła,                                                                                                                            

tatę wodą popryskamy,                                                                                                                                                                          

mama będzie zmokłą kurką,                                                                                                                                                              

bo to poniedziałek lany! 



Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. 

- Z czego robi się pisanki?                                                                                                                                                                      

- Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego?                                                                                                                                            

- Co robimy w lany poniedziałek?                                                                                                                                                                                   

- Co wam się kojarzy ze świętami wielkanocnymi?   

3. Zabawa muzyczno – ruchowa „Taniec kurcząt w skorupkach”. 

Swobodne improwizacje ruchowe do utworu M. Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupkach”                             

– odwołanie do strony internetowej - https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 

4. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

R. demonstruje ćwiczenia, a dziecko je wykonuje.  

Jajko – dziecko nabiera powietrze nosem, a wypuszcza ustami naśladuje dmuchanie na jajka. 

Wkładamy jajka do koszyczka – dziecko unosi język za zęby i zatrzymuje go tam, a następnie przelicza 

kolejne jajka, używając liczebników porządkowych.                                                                                                     

Rogi baranka – baranek wielkanocny ma okrągłe rogi – dziecko rysuje językiem kółeczka, 

przesuwając jego czubek po górnej wardze i po dolnej wardze.                                                                                          

Baranek na hali – baranki wędrują w górę i w dół, pasąc się na hali – dziecko opiera czubek języka 

raz za górnymi zębami, a raz za dolnymi zębami.                                                                                                                            

Kura liczy kurczęta – dziecko dotyka czubkiem języka do każdego zęba w jamie ustnej: najpierw na 

górze, potem – na dole. 

5. Lepienie jajek różnej wielkości z masy solnej. 

Skład: 1 szklanka maki, 1 szklanka soli, ½ szklanka wody. (konsystencja ciasta musi być elastyczna) 

Dziecko otrzymuje masę solną i lepi z niej jajka różnej wielkości. Wskazuje największe i najmniejsze 

jajko. Odstawia jajka w pobliże kaloryfera lub w nasłonecznione miejsce, aby wyschło. (można 

pomalować i ozdobić) 

6. Karty pracy: Rysuj jajka po śladzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Karty pracy: Rysuj jajka po śladzie. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Karty pracy: Rysuj jajka po śladzie. 

 

 

 

 

 



07.04.2020 

SCENARIUSZ Dzień 2 

 

Temat: Kraszanki, pisanki. 

Cele ogólne: 

1.Wzbudzanie zainteresowania folklorem. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Rozmowa o pisankach i kraszankach. 

Rodzic pyta dziecko, czy wie, czym się różnią: kraszanki, drapanki, oklejanki i nalepianki                          

-  wielkanocne pisanki.     

                                                                                                                                                        

Kraszanki nazwa kraszanek wzięła się od metody barwienia jaj tzw. kraszenia, które 

polegało na farbowaniu na jednokolorowo bez wzoru. Jaja barwiono w naturalnych 

barwnikach roślinnych, łupiny z cebuli w dawały odcienie żółci, brązu i czerwieni, sok z 

buraków kolor różowy, płatki nagietka kolor niebieski, natomiast wywar z kory dębowej 

kolor czarny.          

Pisanki jajka pokryte wzorem wykonanym woskiem noszą nazwę pisanek. Wzór nanoszony 

jest na skorupkę gorącym, roztopionym woskiem, następnie jajko gotuje się w wywarze z 

naturalnych barwników. Podczas gotowania wosk się wytapia, ale miejsca nim pokryte nie 

barwią się. Do pisania (nanoszenia wzorów) używano szpilek, słomek i drewienek. 

Współcześnie tą nazwą określamy wszystkie jajka wielkanocne barwione i dekorowane. 

Drapanki  powstają przez drapanie ostrym narzędziem zewnętrznej barwionej powłoki jajka. 

Te technikę spotyka się bardzo często w Polsce. 

Oklejanki zdobi się sitowiem, płatkami bzu skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru, 

tkaniny oraz czasami nicią lub włóczką wełnianą.  

 

Nalepianki powstające przez ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi wycinkami z papieru, 

były popularne zwłaszcza w dawnym województwie krakowskim. 

2. Słuchanie piosenki „Pisanki”, (autor tekstu: Krystyna Parnowska-Różęcka).                                                

– strona internetowa - https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY 

 „Pisanki” 

Pisanki, kraszanki,                                                                                                                                                 

piękne, kolorowe,                                                                                                                                  

czerwone, niebieskie,                                                                                                                                          



żółte i brązowe.                                                                                                                                         

Ref.: Święta, święta, święta,                                                                                                                                     

jajka malowane,                                                                                                                                                                    

każdy do koszyczka                                                                                                                                                              

pisankę dostanie. 

                                                                                                                                                                          

Dziś na nich malują                                                                                                                                       

dzieci kogucika,                                                                                                                                            

który się wygrzewa                                                                                                                                          

w słoneczka promykach.                                                                                                                               

Ref.: Święta...    

                                                                                                                                                                    

Na stole świątecznym                                                                                                                           

kurczątka, baranki,                                                                                                                                               

na białym obrusie                                                                                                                                                     

są nasze pisanki.                                                                                                                                          

Ref.: Święta... 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

- Jakie kolory mogą mieć kraszanki?                                                                                                             

- Co można namalować na wielkanocnych jajkach?                                                                                                 

- Co, oprócz pisanek, znajduje się na wielkanocnym stole?                                                                                      

- Czy lubicie święta wielkanocne? Dlaczego?    

                                                                                                                                                                                    

3. Pomysły dla dzieci i mamy „Jak zrobić pisanki?”.      

- strona internetowa: https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE 

                                                                                                                                                                     

4. Jak barwić jajka metodą naturalną | Prosto i Smacznie. 

- strona internetowa: https://www.youtube.com/watch?v=mUn3EKXFY0Y 

 

5. Praca plastyczna „Kartka wielkanocna”. 

blok techniczny kolorowy, klej, ozdoby wielkanocne.  

Dowolne ozdabianie kartki wielkanocnej. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mUn3EKXFY0Y


 

Kraszanki to również forma wielkanocnych pisanek, nie każda pisanka jest kraszanką. Żeby 
nią być, musi spełniać istotny warunek, dotyczący farbowania. Według tradycji kraszanki są i powinny 
być farbowane tylko na jeden kolor, który uzyskuje się poprzez farbowanie jaj w naturalnych 
barwnikach. Najczęściej są to buraki, łupiny cebuli lub liście dębu. Kolory nadawane przez naturalne 
produkty są zazwyczaj ciemniejsze od kupnych, ale również lepiej kryją barwę, jaką ma skorupka 
jajka. Dodatkowo kolorystyka kraszanek ma istotne znaczenie. Żółte, brązowe i zielone są symbolem 
wiosennej radości, czerwone krwi Chrystusa, fioletowe i niebieskie symbolizują Wielki Post. 
Początkowo za kraszanki uważano przede wszystkim jednolicie zabarwione jaja bez ozdób, jednak 
obecnie zalicza się do nich również kraszanki z wydrapanymi ozdobami. 

 

                                   
 

Pisanki jajka pokryte wzorem wykonanym woskiem noszą nazwę pisanek. Wzór 

nanoszony jest na skorupkę gorącym, roztopionym woskiem, następnie jajko gotuje się w 

wywarze z naturalnych barwników. Podczas gotowania wosk się wytapia, ale miejsca nim 

pokryte nie barwią się. Do pisania (nanoszenia wzorów) używano szpilek, słomek i 

drewienek. Współcześnie tą nazwą określamy wszystkie jajka wielkanocne barwione i 

dekorowane 

 

 

 

 

 



4. Jak barwić jajka metodą naturalną | Prosto i Smacznie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.04.2020 

SCENARIUSZ Dzień 3 

 

Temat: Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka. 

Cele ogólne: 

1.Poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Utrwalenie figury geometrycznej - koło. 

4. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Zabawa ortofoniczna „Zwierzęta z wielkanocnego koszyka”. 

 

Dziecko naśladuje głosy i ruchy zwierząt, które pokazuje R. np.: 

- kurczątko: pi, pi, pi – kuca i porusza ugiętymi w łokciach rękami jak skrzydełkami 

- baranek: bee, bee, bee – czworakuje 

- kogucik: kukuryku, kukuryku – staje i uderza o uda dłońmi prostych rąk. 

 

2. Zabawa muzyczno – ruchowa „Kurki trzy” (sł. H, Rostworowski). 

 

R. śpiewa piosenkę, a dziecko inscenizuje ją ruchem. 

- strona internetowa: https://www.youtube.com/watch?v=_dqvK7taXRY 

  

Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie szły.                                                                                                     

Pierwsza z przodu, w środku druga,                                                                                                                 

trzecia z tyłu, oczkiem mruga.                                                                                                                                      

I tak sobie kurki trzy                                                                                                                                                                           

raz, dwa, raz, dwa w pole szły! 

 

3.Zabawa matematyczno - plastyczna - wykonanie kurczaków i baranków z kół. 

 

blok techniczny, papier kolorowy: małe i duże koła, nożyczki, klej, kredki. 

 

Pokaz kół: małych i dużych - nazywanie figur. 

 

Dziecko manipuluje kołami z kolorowego papieru, dobiera kolor do wybranego zwierzątka. 

(dorysowuje brakujące szczegóły) 

 

 

 

 

 

 



4. Znajdź różnice miedzy obrazkami. 

 

5. Obserwacja przyrodnicza – „Sianie owsa”.  

Ziarna owsa, pojemnik np. po jogurcie, ziemia do kwiatków, konewka. 

Dziecko wsypuje ziemię do pojemnika, posypuje ziarnami owsa i obficie podlewa wodą. 

Zostawia w nasłonecznionym miejscu, obserwując przez kilka dni i w miarę potrzeb, dolewa 

wody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Znajdź różnice miedzy obrazkami. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Znajdź różnice miedzy obrazkami. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



09.04.2020 

SCENARIUSZ Dzień 4 

 

Temat: Motywy wielkanocne. 

Cele ogólne: 

1.Poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Rozwiazywanie zagadek J. Wasilewskiej, J. m. Chmielewskiej. 

 

Ma złociste rogi                                                                                                                                                   

I kożuszek biały.                                                                                                                                               

Nie biega po łące,                                                                                                                                                                  

bo z cukru jest cały. (baranek cukrowy) 

 

Wykluły się z jajek,                                                                                                                                              

są żółciutkie całe.                                                                                                                                                      

Będą z nich kogutki,                                                                                                                                                    

albo kurki małe. (kurczaczki) 

 

Leża w koszyczku,                                                                                                                                      

pięknie ułożone.                                                                                                                                                   

W kolory i wzory,                                                                                                                                                                                      

mocno ozdobione. (pisanki) 

 

Jest cały z czekolady.                                                                                                                                      

W świąteczny poranek                                                                                                                                               

z kurczakiem i barankiem                                                                                                                                              

stoi wśród pisanek. (zajączek) 

 

2. Zabawa ruchowa „Zajączek”. 

 

Dziecko zajączek podskakuje swobodnie raz na jednej, raz na drugiej nodze. Na sygnał R. 

zatrzymuje się i nasłuchuje – dłonie przy uszach i skręty głowy w jedną i w drugą stronę. 

 

3. Zabawa matematyczna „Kolorowe jajka”. 

 

Układanie kolorowych jajek od najmniejszego do największego. Posługiwanie się 

określeniami: małe, większe największe. Wskazywanie jajek: największe, mniejsze, 

najmniejsze. Nazywanie kolorów jajek: czerwony, niebieski, żółty itp. 

 

4. Wytnij zajączka i złóż. 



3. Zabawa matematyczna „Kolorowe jajka”. 

 

 
 

 



4. Wytnij zajączka i złóż.

 
 



10.04.2020 

SCENARIUSZ Dzień 5 

 

Temat: Wielkanocne świętowanie. 

Cele ogólne: 

1. Poznawanie tradycji świątecznych. 

2. Wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego. 

3. Rozwijanie motoryki małej. 

 

Przebieg dnia: 

1.Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Wielkanocny stół”. 

  

Nadeszła Wielkanoc.                                                                                                                                                      

Czas wielkiej radości!                                                                                                                                                     

Już stół wielkanocny                                                                                                                                                      
czeka na swych gości. 

Pełno na nim potraw:                                                                                                                                       

kiełbaska i żurek,                                                                                                                                                        

baba lukrowana,                                                                                                                                                      

tuż obok mazurek... 

 Dom pachnie czystością,                                                                                                                                                                      

porządki skończone.                                                                                                                                        

Czas na odpoczynek.                                                                                                                                                   

Wszystko już zrobione! 

Święconka na stole,                                                                                                                                                    

a spośród pisanek,                                                                                                                                                

jak każde tradycja,                                                                                                                                         

wystaje baranek! 

To czas na życzenia,                                                                                                                                                                 

na chwile radości                                                                                                                                                                      

i niech w naszych sercach                                                                                                                                                            

miłość ciągle gości. 

Rozmowa na temat wysłuchanego utworu.  

 

- Jakie potrawy znajdują się na wielkanocnym stole?                                                                       

- Dlaczego ludzie sprzątają przed świętami w domach?                                                                                                     

- Co znajduje się w koszyczku ze święconką? 

- Dlaczego ludzie w czasie świąt są na ogół weseli i mili dla innych? 

 



2. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Przedświąteczne porządki”. 

 

Dziecko naśladuje ruchem czynności podane przez R. związane z wykonywaniem 

przedświątecznych porządków: odkurzanie, ścieranie kurzu, mycie okien itp. 

 

3. Zabawa dydaktyczna „Co jest związane z Wielkanocą?. 

  

- koszyk, pisanki, baranek cukrowy, palma wielkanocna, imitacja kurczaczka, bombka, 

choinka, łańcuch choinkowy itp. 

 

Rodzic rozkłada przed dzieckiem różne przedmioty. Wspólnie ustalają, co pasuje do świąt 

wielkanocnych, a co do nich nie pasuje. Dziecko uzasadnia swój wybór. 

 

4. Karty pracy: 

 

 Co tu nie pasuje? 

 Dopasuj. 

 Sekwencje – Co pasuje w danym rzędzie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zabawa dydaktyczna „Co jest związane z Wielkanocą?. 
 

                           

                                                       

  
 

  



 

 Co tu nie pasuje? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Dopasuj. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 Sekwencje – Co pasuje w danym rzędzie? 

 

 

 

 

 


