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CZWARTEK: 

Dzień dobry! 

1. Dzisiejszy dzień rozpocznijmy od porządków! 

Wielkanoc u języczka – zabawa rozwijająca aparat mowy. W czasie, gdy Rodzic czyta 

bajeczkę, dzieci wykonują ćwiczenia usprawniające narządy mowy.  

 

Wielkanoc u języczka 
Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanawia upiec ciasto. 

Najpierw do miski (dzieci robią z języka „miskę” – przód i boki języka unoszą tak, by na środku powstało 

wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier, dodaje masło (wysuwają język z buzi, a potem go chowają, 

przesuwając po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu). Następnie rozbija jaja (otwierają szeroko 

buzie, kilkakrotnie uderzają czubkiem języka w jedno miejsce na podniebieniu). Wszystkie składniki 

miesza (obracają językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno uciera. Ciasto już się upiekło. Pan 

Języczek właśnie je ozdabia – polewa czekoladą (przesuwają czubkiem języka po podniebieniu w przód, 

w tył i w bok), obsypuje rodzynkami i orzechami (dotykają językiem każdego zęba najpierw na górze, a 

potem na dole). Pan Języczek robi sałatkę warzywną. Kroi warzywa (wysuwają język z buzi i szybko nim 

poruszają w kierunku nosa i brody), dodaje majonez, miesza, a potem próbuje. Sałatka jest pyszna 

(oblizują wargi ruchem okrężnym). Następnie pan Języczek maluje jaja – powoli wkłada je do 

kubeczków z barwnikami (przesuwają język po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu). Wyciąga 

pomalowane i dmucha, żeby szybciej wyschły (wdychają powietrze nosem, wydychają buzią). Potem 

rysuje na jajach wzorki – kropki (dotykają językiem różnych miejsc na podniebieniu) i kółka (oblizują 

wargi ruchem okrężnym). Zaplata jeszcze koszyczek wielkanocny (kilkakrotnie dotykają językiem górnej 

wargi, prawego kącika ust, dolnej wargi i lewego kącika ust) i już wszystko do świąt przygotowane. 

Cieszy się pan Języczek (uśmiechają się szeroko, nie pokazując zębów), bo może już świętować. 

A czy Ty, drogi przedszkolaku, jesteś gotowy na Święta Wielkanocne? Czy posprzątałeś 

już swój pokój? Jeśli nie, to zachęcam Cię, abyś tak jak Pan Języczek przygotował swój 

pokój na nadchodzące święta. Pozbieraj zabawki z podłogi, powkładaj klocki do pudełka, 

zrób porządek na swoim biurku. Możesz zapytać mamy, czy nie potrzebuje pomocy 

podczas przygotowań… Myślę, że bez problemu sobie poradzisz z tym zadaniem!  

 



2. Posłuchajcie teraz opowiadania pt. Bajka o pisankach: 

Zniosła Kura cztery Jajka. – Ko-ko-ko – zagdakała zadowolona – leżcie tu cichutko, to nikt was nie 

znajdzie – i poszła szukać ziarenek na podwórku.  

Ale Jajka, jak to Jajka, myślały, że są mądrzejsze od kury, i zamiast leżeć cichutko, turlały się i 

postukiwały skorupkami, aż usłyszał je Kot.  

− Miau – powiedział, przyglądając się Jajkom – cztery świeżutkie Jajka, będzie z was pyszna 

jajecznica, miau!  

− Nie, nie, nie! – trzęsły się ze strachu Jajka – nie chcemy skończyć na patelni.  

− Ale co robić, co robić? – postukiwały się skorupkami.  

− Ja uciekam – zawołało pierwsze Jajko i poturlało się przed siebie – nie dam się usmażyć!  

A po chwili wróciło, wesoło podśpiewując: Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi 

jajecznicy z takiej biedroneczki.  

− Co się stało, co się stało? – dopytywały się pozostałe Jajka.  

− Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i teraz nie jestem już zwyczajnym Jajkiem, tylko 

wielkanocną pisanką.  

− Drugie Jajko nie zastanawiało się długo, poturlało się tak szybko, jak umiało, by po chwili wrócić 

i zaśpiewać grubym głosem: To nie jajko tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. I rzeczywiście, 

Jajko wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto-czarne paski.  

I ja też i ja też – wołało trzecie Jajko, turlając się wesoło.  

− Ciekawe, co ono wymyśli? – zastanawiały się Jajko – Biedronka, Jajko – Tygrys i Jajko – Jako? I 

wtedy właśnie wróciło trzecie, całe zieloniutkie, śmiejąc się i popiskując. Jestem żabka, każdy to 

wie, czy ktoś zieloną żabkę zje? – Nie!  

− Jajko – Biedronka, Jajko – Tygrys i Jajko – Żabka były z siebie bardzo zadowolone. Tylko czwarte 

leżało i trzęsło się ze strachu.  

− Pośpiesz się – mówiły kolorowe Pisanki do czwartego Jajka – bo będzie za późno. I właśnie 

wtedy nadszedł Kot.  

− Czy ja dobrze widzę? Zostało tylko jedno Jajko? – mruczał niezadowolony – trudno, zrobię 

jajecznicę tylko z jednego Jajka – i pomaszerował do kuchni po patelnię.  

Czwarte Jajko trzęsło się ze strachu tak bardzo, że aż zaczęła pękać na nim skorupka.  

− Ojej, ojej, ratunku! – wołały przestraszone Pisanki – teraz już na pewno zrobi z ciebie jajecznicę.  

− Trach, trach, trach – pękała skorupka na czwartym Jajku, aż pękła na drobne kawałki i… wyszedł 

z niej malutki, puszysty, żółty kurczaczek.  

Otrzepał piórka, pokręcił główką i wytrzeszczył czarne oczka, przyglądając się kolorowym 

pisankom. Po chwili podreptał w kierunku cukrowego Baranka, popiskując cichutko:  

Wielkanocna bajka – wyklułem się z jajka.  

Już cukrowy Baranek czeka na mnie od rana. A w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku. 



Pytania do bajeczki: 

 Ile jajek zniosła kura? 

 Dlaczego jajka uciekły?  

 Co się przydarzyło każdemu jajku? 

 

3. Praca plastyczna – Pisanki wyklejane plasteliną. 

 

Potrzebne będą:  

 szablon jaja  

 plastelina, 

 małe plastikowe pędzelki bądź wykałaczka 

I SPOSÓB: 

Pierwszym wariantem jest wyklejenie jaja różnokolorowymi paskami plasteliny, a następnie 

ozdobienie go. Dzieci żłobią wzory w plastelinie trzymając pędzelek do góry nogami, tak jak 

gdyby pisały. Jest to sprytny sposób na ćwiczenie szlaczków, które nie wszystkie dzieci 

lubią.  

II SPOSÓB: 

Drugim prostym pomysłem jest ozdobienie szablonu plasteliną, dzieci mogą lepić kulki, 

wężyki itp. i tworzyć z nich wzory na jajku.  

Miłej zabawy! 



 



Po wykonaniu wszystkich zadań, w wolnej chwili zachęcam do 

pracy z książką  

Część 3 strona 42a i 42b  

PIĄTEK: 

Dzień dobry! 

1. Na powitanie powtórzmy naszą zabawę paluszkową o zajączku  

 

Podskakuje zając (paluszki u jednej tworzą zająca i poruszamy udając podskoki), 

 uszami machając (machamy raz jednym raz drugim palcem)  

tworzy pisaneczki (z paluszków układamy kształt jajka), 

 to w kropeczki (kropkujemy)  

to w paseczki (w powietrzu rysujemy paski).  

Później zając zmyka (skaczemy paluszkami) 

 prosto do koszyka (druga rączka tworzy koszyczek),  

a tam sól (udajemy solenie), 

 masełko (ruch smarowania), 

 chlebek pokrojony(kroimy palcem).  

Zając zjadł wszystko (ruszamy palcami udając jedzenie)  

i jest najedzony (masujemy brzuch). 

A tutaj filmik pomocniczy ;) 
https://www.youtube.com/watch?v=To2Jfos-

mRQ&fbclid=IwAR2uSYJNth9OxflLPZD6xxSQiIqjcApe1GTbdpPZKMzdv_W_ATdGexvgsJg 

 

2. Przygotowania do świąt – zabawa ruchowo-naśladowcza. Stańcie na dywanie. W 

losowy sposób wybierzcie jedno z Was. Pierwsza osoba ruchem przedstawia 

czynność, jaką wykonuje w domu przed świętami: odkurzanie, pieczenie, mycie 

okien, ścieranie kurzu, trzepanie dywanów itp. Druga osoba odgaduje, jaka to 

czynność.  

3. Dzisiaj czas na gimnastykę   

 „Poranek na wsi” – leżenie na brzuchu z rękami pod głową, na uderzenie w dłonie 

rozprostowanie rąk i uniesienie ich wraz z nogami nad podłogę.  

 „Koty się budzą” – klęk podparty, dolny odcinek kręgosłupa „wpychamy” mocno 

w podłogę, aby stał się w tym miejscu wklęsły. Głowę podnosimy. Na hasło „koci 

https://www.youtube.com/watch?v=To2Jfos-mRQ&fbclid=IwAR2uSYJNth9OxflLPZD6xxSQiIqjcApe1GTbdpPZKMzdv_W_ATdGexvgsJg
https://www.youtube.com/watch?v=To2Jfos-mRQ&fbclid=IwAR2uSYJNth9OxflLPZD6xxSQiIqjcApe1GTbdpPZKMzdv_W_ATdGexvgsJg


grzbiet” górny odcinek kręgosłupy „wypychamy” w górę tak, aby powstał swego 

rodzaju garb, głowę chowamy między ramionami.  

 „Koniki” – bieg po obwodzie koła (uderzanie piętami o pośladki).  

 „Sadzimy w polu” – pozycja stojąca w rozkroku, skłon do prawej nogi, wyprost, 

skłon do lewej nogi, wyprost. Powtórzenie 4 razy.  

 „Króliki skaczą” – przeskakiwanie nad woreczkiem z prawej strony na lewą i z 

powrotem.  

 „Idą kaczki” – marsz na ugiętych nogach.  

 „Idą krowy” – marsz na czworaka.  

 „Zwierzęta piją wodę” – skłony do przodu z pozycji siadu skrzyżnego w kierunku 

rozłożonego na podłodze misia tak, aby dotknąć czołem podłogi.  

Spotkałam dzisiaj kurczaka 

Co po baziach skakał. 

Za nim kurka podążała 

I pisanki malowała. 

Wtem baranek się ukazał 

I życzenia złożyć kazał: 

Szczęścia i radości moc 

Na tą Świętą Wielkanoc! 

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice! 

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, 

czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. 

Życzmy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, 

pokój oraz wzajemną życzliwość. 

By stały się źródłem wzmacniania ducha, zwłaszcza w tym trudnym dla 

nas czasie. 

Martyna i Klaudia  

 

 


