
Temat tygodnia : Wielkanoc 

Zapoznanie z literą „J, j”  drukowaną, pisaną ,małą i dużą. 

Opowiadanie Bajeczka wielkanocna A. Galicy 

 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe 

Kotki zaczęły wychylać się z pączków. 

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego 

musimy wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam 

jeszcze tyle roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało 

dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno. 

- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się 

malutki, żółty Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną 

kokardką. 

- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło 

na Wielkanoc. 

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą 

trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i 

wyciągnęło na łąkę. 

- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę 

obudzić jeszcze kogoś. 

- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 

- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu 

siana i zaczęło z kimś rozmawiać. 

- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń. 

Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze 

zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. 

- Co to? Co to? – pytał Zajączek. 



- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 

- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich 

promykami, nucąc taką piosenkę: 

 

W Wielkanocny poranek 

Dzwoni dzwonkiem Baranek, 

A Kurczątko z Zającem 

Podskakują na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

Robiąc miny słodkie, 

Już wyjrzały z pączka, 

Siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc 

Wierzbę pytają 

 

Słuchanie ciekawostek na temat Wielkanocy. 

Wielkanoc nazywana jest Świętem Zmartwychwstania Pańskiego. Chrześcijanie obchodzą ją 

na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa.  

Zwierzęciem ofiarnym stał się baranek, dlatego jest on symbolem Jezusa. 

Jajko  jest symbolem rodzącego się życia. 

Zając jest symbolem dostatku. 

Ważnym symbolem  zbliżających się świąt jest palma którą święcimy w Niedzielę Palmową, 

to nawiązanie do Chrystusa wjeżdżającego do Jerozolimy i witania go  rzucanymi pod nogi 

palmami.  

Rozmowa na temat zwyczajów związanych z Wielkanocą. 

1. Robienie pisanek, wyjaśnienie co to jest pisanka Pisanka  -jajo kurze, gęsie, kacze, 

strusie lub inne ozdobione w różny sposób. 

Rodzaje pisanek 

 KRASZANKI  - JAJKA O CZERWONEJ BARWIE 

 MALOWANKI – JAJKA JEDNOBARWNE 

 WYKLEJANKI  - JAJKA Z NAKLEJONYM OBRAZKIEM 

 NALEPIANKI  - JAJKA Z NALEPIONYMI NA SKORUPKĘ RÓŻNOBARWNYMI  
WYCINANKAMI Z PAPIERU 

 PISANKI  - PRZED ZANURZENIEM JAJKA W BARWNYM ROZTWORZE, RYSUJE SIĘ NA 
NIM WZORY  ROZTOPIONYM WOSKIEM. 
 

 

 

  



Zapoznanie z budową jaja 

Wybijamy jajko na talerzyk i omawiamy jego budowę. 

W środku znajduj się żółtko, które jest otoczone białkiem, białko otoczone jest dwoma błonkami, 

jedna otacza białko, druga przylega do skorupki. 

Zwracamy uwagę na zarodek i wyjaśniamy ,że tylko z jajek w których jest zarodek wykluwa się 

kurczątko. 

2. Kolejna tradycja to święcenie w Wielką Sobotę pokarmów zanoszonych w koszyczkach do Kościoła. 

- rozmowa na temat tego co wkładamy do wielkanocnego koszyczka. 

3. Smigus Dyngus – wyjaśnienie co to jest. 

Lany poniedziałek zwany jest również śmigusem-dyngusem. Śmigus oznacza 
smaganie( lekkie uderzanie) zielonymi gałązkami , a dyngus – polewanie wodą. 
Zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa podczas tej zabawy z polewaniem 
wodą. 
 
Poznajemy litery  J, j na podstawie wyrazu  jajko    

- dzielimy wyraz jajko na sylaby 

- liczymy w  głoski w wyrazie j a j k o, układamy tyle fiszek ile jest głosek 

- określamy  czym jest głoska  j samogłoską czy spółgłoską 

- dzieci wskazują samogłoski w wyrazie jajko i umieszczają czerwone fiszki  w miejscu występowania 

samogłosek , a niebieskie w miejscu występowania spółgłosek. 

Zabawa  dydaktyczna „ Znajdź wyraz” 

- z literą j na początku, 
- z literą j na końcu, 
- z literą j w środku 
 
Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny: 
Rodzic wypowiada sylabę  -dziecko kończy wyraz dodając pasujące sylaby. 
Np.  ja- jko, je-że, ju- tro,  Jo- la, Ju- lia itp. 
 
 
 Zabawa dydaktyczna „Znajdź rym” 
Podajemy rymy do słów: 
-pisanki np.  firanki, falbanki, malowanki itp…. 
-baranek  np. dzbanek ………………………. 
-zajączek np. pączek……………………… 
-jajka np. fajka…………………………… 
 
 Dzieci oglądają literę J, j w książce, drukowaną, pisaną, małą i dużą. 
Dzieci kreślą literę w powietrzu, na plecach rodzica, na stoliku. 
Można ulepić literę  j, J  z plasteliny. 



 
 PRACA W KSIĄŻKACH. 
Bardzo ważne jest  dokładne odwzorowywanie kształtu  liter, kierunek pisania zawsze z góry na dół. 
Wykonujemy ćw. we wszystkich trzech książkach i zeszytach, ćwiczymy pisownię liter i cyfr. 
 
POZNAJEMY  PTAKI : BOCIAN, SŁOWIK, WILGA, SKOWRONEK, SROKA, SIKORKA, GIL, WRONA, 
GAWRON, KAWKA, KRUK, KUKUŁKA, JASKÓŁKA, 
 - Próbujemy określić które  ptaki spędzały zimę w Polsce a które w ciepłych krajach lub jeszcze gdzie 
indziej. 
PRACA PLASTYCZNA   NA TEN TYDZIEŃ TO WYKONANIE PISANKI NA WYDMUSZCE Z JAJKA. 
TECHNIKA DOWOLNA, MIŁEJ PRACY. 
 
 
ZACHECAM DZIECI DO POSŁUCHANIA PIOSENKI „ Pisanki, pisanki jajka malowane” 
Autor tekstu Krystyna Parnowska- Różęcka 
 
Kochane dzieciaczki  mam dla was jeszcze jedno zadanie  w ramach ćwiczeń gimnastycznych, zanim 
zaczniecie świętować posprzątajcie swoje pokoje: zetrzyjcie kurz, poukładajcie zabawki, opróżnijcie 
kosz i poodkurzajcie dywan. Kto to zrobi to 6 oczywiście. Miłej pracy . 
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