
 

e -scenariusze do pracy zdalnej, miesiąc: Marzec, tydzień 5. Wielkanoc. 
 

 
 
Święta wielkanocne pachną przysmakami. Czuć już wonny żurek i keks z bakaliami. A 
drożdżowa baba ze stołu spogląda. W białej sukni z lukru pięknie dziś wygląda. Pan mazurek 
pachnie słodką czekoladą. Koronę z owoców już na niego kładą. Smakowitych potraw znacie 
jeszcze wiele. Spróbujcie ich trochę w świąteczną niedzielę. 
WESOŁEGO ALLELUJA! 

 
 

Nauczycielka gr. I „Tygryski”: Mariola – Barbara Krawczyńska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dnia 30.03.2021r. - Temat: Malowane jajka 
 Cele główne:  

- rozwijanie sprawności fizycznej, 
- usprawnianie narządów mowy, 
- rozwijanie zdolności manualnych. 

 Cele operacyjne:  
Dziecko: 
- uczestniczy w zabawach ruchowych, 
- wykonuje ćwiczenia narządów mowy, 
- ozdabia jajko. 
 

Dnia 02.04.2021r. - Temat: Wielkanocne świętowanie 
 Cele główne: 

- rozwijanie sprawności fizycznej, 
- usprawnianie narządów mowy, 
- rozwijanie myślenia logicznego. 

 Cele operacyjne: 
Dziecko: 
- uczestniczy w zabawa ruchowych, 
- wykonuje ćwiczenia narządów mowy, 
- rozróżnia zdania prawdziwe od fałszywych. 
 

MATERIAŁY DLA RODZICA 

 
Dzień drugi  30.03.2021r. 
T: Malowane jajka 
Pomoce do przygotowania przez rodzica w domu: jajko ugotowane na twardo, pudełko, 
ozdoby do udekorowania jajka. 

1. Rozmowa na temat przedświątecznych porządków w domu. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem o świątecznych porządkach zadając mu następujące 

pytania: 

− Dlaczego w domach robione są teraz porządki? 

− Co robią rodzice? 

− Jak dzieci mogą pomóc rodzicom? 

2. Zabawa ruchowo-naśladowcza przy historyjce o krasnoludkach.  

Dziecko słucha tekstu czytanego przez rodzica i naśladuje ruchy sprzątających 

krasnoludków. 

(autor nieznany) 

Pod czerwonym grzybkiem, przy krzaczku poziomek, 

mają krasnoludki swój malutki domek.  

Domek choć malutki zawsze jest czyściutki. 

Sprzątają w nim co dzień małe krasnoludki.  

Jeden myje okna, drugi ściera kurze, 

trzeci wielką miotłą zamiata podwórze.  

 

 



 

3. Ćwiczenia logopedyczne  

Rodzic demonstruje ćwiczenia, a dziecko je naśladuje.  

 Jajko – dziecko otwiera i zamyka wargi, układając je tak, aby były zaokrąglone 

jak jajko.  

 Gorące jajko – dziecko nabiera powietrze nosem, a wypuszcza ustami, 

naśladując dmuchanie na gorące jajko. 

 Wkładamy jajka do koszyczka – dziecko unosi język za zęby i zatrzymuje go 

tam, a następnie przelicza  kolejne jajka (zęby), używając liczebników 

porządkowych w zakresie 5. 

4.  Rozpoznawanie jajka za pomocą dotyku. 

Rodzic wkłada do czarodziejskiego pudełka jajko ugotowane na twardo. Dziecko ma 

za zadanie rozpoznać za pomocą dotyku, co znajduje się w pudełku określając jego 

cechy. 

5. Ozdabianie jajka. 

Rodzic wraz z dzieckiem w dowolny sposób ozdabia ugotowane wcześniej jajko. 

 

 

 

 

Dzień piąty 02.04.2021r. 

T: Wielkanocne świętowanie 

1. Zabawa oddechowa Już czuć święta. 

Rodzic proponuje dziecku, żeby poczuł zapach zbliżających się świąt. Prosi, aby 

wciągnęło powietrze nosem, na chwilę je zatrzymało i wykonało wydech ustami. 

2. Pogadanka o  świątecznych zwyczajach wielkanocnych. 

Rodzic opowiada dziecku o świątecznych zwyczajach oraz typowych potrawach 

wielkanocnych. 

3. Zabawa ruchowo – naśladowcza Świąteczne wypieki. 

Dziecko naśladuje kolejne etapy pieczenia ciasta: 

 Wsypywanie składników do miski. 

 Mieszanie ciasta mikserem.  

 Wylewanie ciasta do blaszki.  

 Wkładanie do piekarnika. 

4. Ćwiczenia warg i policzków. 

Rodzic siada naprzeciwko dziecka i prezentuje następujące ćwiczenia: 

 Niesforny balonik – nadymanie jednego policzka i przesuwanie powietrza 

z jednej strony jamy ustnej do drugiej – wargi złączone. 

 Całuski – wargi ściągnięte, wywinięte do przodu – jak przy cmoknięciu. 

 Nic nie powiem – mocne zaciśniecie rozciągniętych warg. 

 Minki - naśladowanie min: wesołej - płaskie wargi, rozciągnięte od ucha do 

ucha, uśmiech szeroki, smutnej - podkówka z warg, obrażonej - wargi nadęte, 

zdenerwowanej - wargi wąskie. 

 Masaż warg - nagryzanie zębami wargi dolnej, potem górnej. 



 

 

 

5. Zabawa dydaktyczna – Wielkanocne zwyczaje. 

Rodzic czyta dziecku zdania o świętach wielkanocnych. Jeżeli zdanie jest prawdziwe 

dziecko podskakuje, jeśli fałszywe tupie nogą.  

 W koszyczku wielkanocnym znajduje się cukrowy osiołek. 

 Pisanki to kolorowe jajka. 

 Święta wielkanocne obchodzone są jesienią.  

 Z jajek wykluwają się kurczaczki. 

 Przed świętami robimy porządki. 

 

 

 

Opowieść ruchowa Przygoda wielkanocna. Rodzic opowiada i odpowiednimi ruchami 

ilustruje opowiadanie. Dziecko jego naśladuje.  

 

Mały zajączek (dziecko przykuca, przykłada dłonie do głowy – robi uszy zajączka) skakał po 

łące i zastanawiał się, jaką świąteczną niespodziankę przygotować dla swoich przyjaciół 

(skacze w przysiadzie, w różnych kierunkach). Postanowił zrobić dla nich pisanki (naśladuje 

malowanie pisanek). Kiedy były już gotowe, delikatnie poukładał je w wózku (naśladuje 

przenoszenie pisanek w obu dłoniach, z jednego miejsca na drugie). Powoli ciągnął wózek, 

aby rozwieźć 15 pisanki do swoich kolegów (naśladuje ciągnięcie ciężkiego wózka za 

sznurek). Wózek był ciężki. Zajączek co pewien czas zatrzymywał się, ocierał pot z czoła 

(naśladuje ocieranie potu raz jedną ręką, raz drugą) oraz przeciągał się, aby rozprostować 

plecy i ręce (przeciąga się). Był już bardzo blisko domku kogucika, kiedy nagle potknął się i 

przewrócił (naśladuje potknięcie się i przewrócenie). Wózek z pisankami przechylił się na 

bok, a pisanki poturlały się po trawie (turla się po dywanie w różnych kierunkach). Skorupki 

pisanek zaczęły pękać. Wykluły się z nich kurczątka (naśladuje wykluwanie się kurczątek z 

jajek). Zajączek przestraszył się i zaczął uciekać (skacze w przysiadzie), a kurczątka, 

machając swymi malutkimi skrzydełkami, pobiegły za nim (biegnie, machając ugiętymi w 

łokciach rękami). Kurczątka były jednak malutkie, dlatego szybko się zmęczyły. Przykucnęły 

więc na trawie (przykuca), aby odpocząć. Tymczasem zajączek opowiadał przyjaciołom o 

swojej przygodzie, a oni się z niego głośno śmiali (naśladuje śmiech). Myślę, że o zajączku 

nie można powiedzieć, że był odważny – przecież przestraszył się małych kurczątek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Historyjka obrazkowa – wymyślcie wspólnie świąteczną historyjkę na podstawie ilustracji 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pokoloruj rysunek jajka według własnego pomysłu (czekam na przesłanie pracy����) 

 
 

 

 

 

  
 


