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Temat: Święta Wielkanocne 

 

 

 

 

„Siedem pisanek” – rymowanka  

Dzieci na plecach mamy, taty lub rodzeństwa wykonują masażyk do tekstu 

rymowanki.  

Pierwsza pisanka jest cała w kropeczki – rysujemy kropeczki 

Druga pisanka w krótkie paseczki – rysujemy paseczki 

Na trzeciej pisance same szlaczki – rysujemy szlaczki 

Na czwartej pisance wesołe kurczaczki – rysujemy dzioby kurczaków 

Na piątej pisance zajączek się śmieje – rysujemy uszy zająca 

Na szóstej pisance słonko mocno grzeje – rysujemy słonko 

Siódma pisanka ma trójkątów bez liku – rysujemy trójkąty 

Ile pisanek jest w moim koszyku? – szczypiemy pod boczki 

 



 

 

„Wielkanoc” –  wiersz. 

Wielkanocny stół już przygotowany. 

Na nim pisanki i baranek lukrowany. 

Mazurki gotowe, stoją w pięknym rzędzie, 

kiełbasa i żurek na pewno też będzie. 

Baba wielkanocna duża i pachnąca 

i owies zielony, co pędzi do słońca. 

W koszyczku święconka i bazie w wazonie 

W świąteczny bukiet ułożone. 

 

 



 

 

 

„Pisanki” –  wiersz. 

Kurki białe i brązowe, 

a tu jajka kolorowe. 

Różne gwiazdki i kropeczki, 

jak sukienka dziewczyneczki. 

W święta stół ozdobią cały, 

i ten duży i ten mały. 

 

 

 



 

 

 

 

„Pisanki zająca” –  wiersz.  

Zając szuka pisanek. 

- Gdzieś w tym miejscu były. 

Przecież dwie kurki 

jajka zostawiły 

Sam pisanki malowałem 

w kropki kolorowe. 

Żółte kwiatki oraz kreski 

i liście brązowe. 

Aż tu nagle ktoś wychodzi – 

dwa kurczaczki drobne. 

Do pisanek zająca 

wcale niepodobne. 

 

 



 

Piosenka dla dzieci- „Z Jajkiem i Zającem”. 

https://youtu.be/GxNEUPCe458 

 

 

 

 

Piosenka dla dzieci-„Kurka i Pisanki” -Śpiewające Brzdące 

https://youtu.be/6RH8hXpWnlk 

 

 

https://youtu.be/GxNEUPCe458
https://youtu.be/6RH8hXpWnlk


 

 

Ćwiczenia gimnastyczne z woreczkiem 

Naszym woreczkiem gimnastycznym, może być skarpetka dziecka,              

do której wsypujemy groch, fasolę lub ryż i ją zawiązujemy na supeł                     

lub ściskamy gumką recepturką. 

Dzieci ćwiczą na boso. 

- dzieci trzymają woreczek w prawej dłoni i wykonują krążenie prawego 

ramienia w przód, zmiana ręki, 

- ćwiczenie jak wyżej tylko w tył, zmiana ręki, 

- dzieci kładą woreczek na głowie i wykonują po 3 razy skłon głowy w przód,  

w tył i na boki. Za każdym razem podnoszą woreczek z podłogi wykonując 

przysiad. 

- dzieci przekładają woreczek prawą ręką górą za plecami i odbierają lewą ręką 

dołem za plecami robią tzw. „agrafkę”, zmiana rąk, 

- rozkrok obunóż, opad tułowia w przód w prawej ręce woreczek, przekładanie 

woreczka z ręki do ręki wokół kolan, woreczek zatacza ósemki, zmiana 

kierunku przekazywania woreczka, 

- siad prosty, w dłoniach woreczek, dzieci wykonują skłon tułowia w przód         

z jednoczesnym przesuwaniem woreczka po nogach aż do stóp, następnie 

wyprost, powtarzamy 6 razy, 

- siad rozkroczny, woreczek leży na podłodze między nogami, dzieci wykonują 

skłon tułowia w przód jednocześnie dłońmi przesuwają woreczek jak najdalej   

w przód, wyprost, powtarzamy 6 razy, 



- w leżeniu na brzuchu ramiona wyciągnięte przed twarzą, w dłoniach woreczek, 

wznoszenie tułowia w górę z jednoczesnym uniesieniem woreczka w górę           

i oderwaniem łokci od podłogi. Podczas ćwiczenia ręce są wyprostowane, 

powtarzamy 3 serie po 5 powtórzeń, 

- w leżeniu na plecach, między stopami trzymamy woreczek, wznoszenie 

wyprostowanych nóg w górę i opuszczamy w dół, woreczek nie wypada, 

powtarzamy 3 serie po 4 powtórzenia, 

Ćwiczenie oddechowe: 

Dzieci w leżeniu na plecach woreczek leży na klatce piersiowej, dzieci 

wykonują wdech, następnie unoszą głowę i wykonują wydech z mocnym 

dmuchnięciem na leżący woreczek, powtarzamy 6 razy. 

 

Pamiętajcie  o przestrzeganiu zasad higienicznych. 
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