
TYDZIEŃ XIX ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY  
Temat 2. Wielkanocne tradycje naszego regionu. 
 
Zabawy do realizacji na dzień 30.03.2021r. 
 

1. Zabawa językowa. 
Zadajemy dziecku dziś wielokrotnie pytanie: „Wielkanoc to…” i prosimy, aby odpowiedziało całym 
zdaniem, np. Wielkanoc to baranek wielkanocny,  kolorowe jajka, tradycja, święta, mokry śmigus- 
dyngus, itd. 
 Po utworzeniu każdego ze zdań dokonujemy wspólnie z dzieckiem jego analizy. 
 

- Dzielimy zdanie na słowa i liczymy ile słów w zdaniu było. ( Super zdania to takie zawierające 
minimum 4 słowa, jeżeli będzie to zdanie zawierające 3 słowa można pokazać dziecku jak 
rozbudować zdanie, np. „Wielkanoc to święta” a zdanie rozbudowane będzie brzmiało, np. 
„Wielkanoc to wyjątkowe święta” ) . Oczywiście z bystrymi „Kociakami” można tworzyć nawet 

bardzo długie zdania       ale proszę pamiętać o możliwościach dzieci, żeby nie budować zbyt 
trudnych zdań.  
- Następnie dzielimy słowa w zdaniu kolejno na sylaby i głoski.   

 
Chętne przedszkolaki mogą zapisywać zbudowane przez siebie zdania, słowa tworząc, np. mapę myśli.  
W której w centrum będzie znajdował się napis WIELKANOC a na jej brzegach będą się znajdowały 
tradycje Wielkanocne, lub np. potrawy znajdujące się na stole Wielkanocnym. (Przykładowa mapa 

myśli  o tematyce wiosennej aby nie było kopiowania       poniżej.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Zabawa następna to :  

Pracujemy z Kartą pracy cz. 3 str. 50 oraz z książeczką „Czytam i piszę” str. 57. (Mile wdziana 
fotorelacja) 

 
 

3. Zabawa ruchowa „Złap koguta” 
Wkładamy sobie i dziecku za pasek od spodni dowolny kawałek jakiegoś materiału, może to 
być, np. szalik, chusteczka, kawałek grubszego sznurka. Będzie on symbolizował ogon. 
Zadaniem zarówno dziecka, jak i waszym jest zdobycie ogona przeciwnika, jak również ochrona 

własnego ogona       wygrywa ten kto pierwszy będzie miał dwa ogony       ( Proszę pamiętać, 
że bieganie w domu wymaga zachowania bezpieczeństwa- zachęcam do realizacji zabawy na 
świeżym powietrzu.) 
 

4. Zabawa matematyczna- to kolejne zadanie które polega na tym, że wspólnie z dzieckiem 
odszukujemy w domu wszystkie przedmioty które służą do mierzenia i te nowoczesne, tj. 
metrówka, linijka, centymetr, np. suwmiarka dla tych bardziej zaangażowanych, ale też i te 
tradycyjne już dziś rzadko wykorzystywane, tj. sznurek o określonej długości, własne stopy, 
łokcie itp.  
Dzieciom dajemy również kartkę w kratkę i ołówek aby mogło zapisywać swoje pomiary za 
pomocą kresek, liczb, można ale nie jest to konieczne wprowadzić dziecku jednostki pomiaru 
tj. centymetr, metr, stora itp. (jednostki pomiaru są dla bardzo zdolnych lub bardzo 
ciekawskich „Kotków”) 
 

I ostatecznie zabieramy się za mierzenie, dywanu w trakcie odkurzania lub tuż po nim       
obwodu jajka w trakcie ich zdobienia, długości własnej stopy, itp. oczywiście różnymi 
sposobami i narzędziami aby dziecko zrozumiało, że jednostka pomiaru jest stała i nie zależy 
od narzędzia pomiarowego, tzn. 1 cm sznurka to tyle samo co 1 cm na, np. linijce.  
 
 

5. Ostatnia zabawa na dziś to zabawa dydaktyczna- wspólnie z dzieckiem omawiamy co 
powinno się znaleźć w Wielkanocnym koszyczku i dlaczego się tam znajduje. (Plakat poniżej.) 

 
 



 

Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia 


