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KARTY PRACY GR. VI „PIRACI” 

Cele: dziecko potrafi ułożyć własny układ rytmiczny, samodzielnie śpiewa poznane piosenki 

„PIOSENKA WIELKANOCNA” 

Zachęcamy do śpiewania piosenki i ilustrowania (pokazywanie) piosenki ruchem. 

https://www.youtube.com/watch?v=9pCJGz1jOzk 

Są takie święta raz do roku, 

co budzą życie, budzą czas. 

Wszystko rozkwita w słońca blasku 

i wielka miłość rośnie w nas.  

Miłość do ludzi, do przyrody 

w zielone każdy z wiosną gra. 

Już zima poszła spać za morza 

a w naszych sercach radość trwa. 

 

Ref. Kolorowe pisanki przez dzieci malowane, 

pierwsze bazie, pierwiosnki, bratki wiosna nam śle. 

Białe z cukru baranki jak zaczarowane, 

małe, żółte kurczątka, zniknął cały już śnieg. 

W piecu rosną sękacze, baby wielkanocne 

I mazurek lśni lukrem, spójrzcie tam pierwszy liść. 

Według starej recepty babcia barszcz ugotuje, 

przyjdzie cała rodzina na te święta już dziś.  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9pCJGz1jOzk
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PRACA PLASTYCZNO-TECHNICZNA 

Cele: dziecko dostrzega własne możliwości i uzdolnienia plastyczne, sprawnie wycina, angażuje 

się w utrzymanie porządku i czystości w swoim otoczeniu 

 

„Zajączek, baranek i  kurczak wielkanocny” 

Obejrzyj filmy i wykonaj wraz z rodzicami zajączka wielkanocnego, kurczaka lub baranka. Będą 

potrzebne: papier kolorowy lub kartka z bloku, wycinanka, kredki, nożyczki, klej, wata . 

POWODZENIA!   

 

https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N9xNvbH7vbc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs
https://www.youtube.com/watch?v=N9xNvbH7vbc


3 
 

Cele: dziecko stosuje liczebniki porządkowe, opowiada na pytania do tekstu, 

koloruje jajka wg polecenia 
 

Dzieci malują jajka – opowieść matematyczna 

 

Dzieci obsiadły stół i malują pisanki: 

pierwsza – ma kreski, 

druga – ma kółka złote, 

trzecia – drobne kwiaty, 

czwarta – dużo kropek, 

piąta – srebrne gwiazdki, 

szósta – znów zygzaki, 

siódma – barwne kwiaty jak astry lub maki, 

ósma – wąskie szlaczki z zieloniutkich listków, 

dziewiąta – największa – ma już prawie wszystko: 

i kropki, i zygzaki, i paseczków wiele, 

i czerwień, i złoto, i błękit, i zieleń, 

i piękne gwiazdy na jajku ktoś posiał, 

dumne były z niego Hania i Małgosia… 

 

 

Odpowiedz na pytania: 

1. Kto malował jajka? 

2. Które jajko miało złote kółka? 

3. Które jajko miało srebrne gwiazdki?  

4. Ile było wszystkich jajek? 

5. Jak wyglądało siódme jajko? 
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Cel: dziecko porównuje objętość płynów 

„Tyle samo, mniej czy więcej?” 

Porównaj ilość wody w szklankach (niebieska kreska oznacza ilość wody w szklance). Uporządkuj 

szklanki od  największej ilości wody do najmniejszej i połącz je z cyframi w okienkach. 
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Cele: dziecko rozwiązuje zadania z treścią, doskonali umiejętność  dodawania za pomocą 

liczmanów. 

„WIELKANOCNA MATEMATYKA” 

Potrzebujemy: patyki 10 sztuk lub inne liczmany. Dziecko układa je 

zgodnie z treścią zadania i przelicza.   

 

1. Ala pomalowała 5 pisanek, a mama 4 pisanki. Ile pisanek pomalowały razem? 

 

2. W koszyku  były: 3 pisanki zielone, 2 niebieskie, 1 czerwona. Ile pisanek było 

razem? 

 

 

3. Na stole było 8 jajek, przyszedł pan Marek i zjadł 3 jajka. Ile jajek zostało? 

 

4. Ola i Ida pomalowały 10 jajek. Podczas wkładania do koszyczka zbiły się 3 

jajka. Ile jajek zostało? 
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Cel: dziecko wzbogaca swój słownik czynny o wyrazy z różnych obszarów tematycznych 

„WIELKANOCNA CIEKAWOSTKA” 

Razem z rodzicami  połącz linią  nazwy pisanek do ilustracji a dowiesz się jakie są rodzaje 

pisanek 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAPANKI -  powstają 

przez drapanie ostrym 

narzędziem zewnętrznej 

barwionej powłoki jajka . 

 

KRASZANKI - powstają przez gotowanie 

jajka w wywarze barwnym, dawniej 

uzyskiwanym wyłącznie ze składników 

naturalnych. Używano roślin, które 

pozwalały na uzyskanie różnych 

kolorów np. łupin z cebuli. 

NALEPIANKI - 

Powstaje przez 

ozdabianie skorupki 

jajka różnobarwnymi 

wycinankami z papieru. 

PISANKI –są różnobarwne. 

Powstają przez rysowanie  

na skorupce gorącym 

roztopionym woskiem, a 

następnie zanurzenie jajka 

w barwniku. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Woski
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Cel: uważnie słucha i rozumie teksty pisane dostosowane do poziomu i możliwości dziecka 

Autor: Urszula Pukała 

„Legenda o białym baranku” 

Posłuchajcie tylko ile było krzyku, 

gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku. 

Malutkie kurczątko, bielutki baranek, 

Brązowy zajączek i kilka pisanek. 

Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, 

jestem najpiękniejszy, żółty jak salami. 

Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, 

falujące piórka tak jak u kaczuszki. 

Co ty opowiadasz – dziwi się baranek, 

jestem cały z cukru, mam cukrową mamę. 

Dzieci na mój widok bardzo się radują 

i z mojego grzbietu cukier oblizują 

 

Brązowy zajączek śmieje się wesoło, 

jestem z czekolady – opowiada wkoło. 

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, 

już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 

Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka, 

dziwi się pisanka zielona jak łąka. 

Dziwią się pisanki żółte i czerwone, 

brązowe, różowe, szare, posrebrzone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Cel: dziecko poznaje zwyczaje i symbole wielkanocne 

 

„TRADYCYJNY KOSZYCZEK” 

 

 Co powinno znaleźć się w koszyczku? Połącz kredką lustracje z koszykiem wielkanocnym.  
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Cel: dziecko tworzy zbiory z takich samych elementów, przelicza używając liczebników 

głównych, porównuje zbiory o różnej liczbie elementów, ćwiczy spostrzegawczość 

 

„WESOŁE PISANKI” 

Utwórz zbiory takich samych pisanek i zaznacz je pętlami. Wskaż zbiór o najmniejszej 

liczbie pisanek. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wstaw znak <; >;= 

6…..…9        7………4        3……..5          8………3      2…….2         

9……….8     5……..5      4……2     0………1       7………6 
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Wielkanocna przygoda zająca. 

Cel: Dziecko rozwija myślenie przyczynowo skutkowe. 

Wytnij i ułóż historyjkę obrazkową, oraz ją opowiedz  Załącznik poniżej 
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Litera Ł ł 
Cel: dziecko poznaje wielką i małą literę Ł, ł, dokonuje analizy i syntezy sylabowo głoskowej wyrazów z 

poznaną literą, odsłuchuje piosenki. 

       

 

       

            

łopata   

            ło-pa-ta 

           ł-o-p-a-t-a 
litera Ł jest spółgłoską oznaczamy ją kolorem niebieskim 

 

Wyrazy z literką Ł ł podziel na sylaby i głoski, 

literę Ł ł otocz kolorową kredką. 

 

mały  łata  łąka  łopata  całus  Łucja    sałata  

młotek  kołek  łzy  kłamstwo  kłębek  łódka  

Łukasz  piłka  kłos  ławka  łapa 
 

zapraszamy posłuchaj piosenki ,,Cztery łapy „ 

https://www.youtube.com/watch?v=2JJ-pSJuG1w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2JJ-pSJuG1w
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Cel: Dziecko poznaje literę ł pisaną, oraz jej zapis litery w 

liniaturze 

Napisz wielką i małą literę ł. 
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CEL :Dziecko słucha czytany tekst bajki, wyróżnia zwierzęta symbolizujące Wielkanoc. 

 

Agnieszka Galica  

Bajeczka wielkanocna 

 

 

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 
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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 
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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. 
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– 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. 
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4. Rozmowa na temat opowiadania: 

Co robiło słonko? 

Kogo obudziło jako pierwsze, drugie, ...? 

Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? 

Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 
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Cel: Masaż dziecięcy to forma ćwiczeń relaksacyjnych, technika masażu delikatnego głaskania dziecka, w 

której najważniejszy jest kontakt rodzica z dzieckiem. 

Wiosenny Masażyk relaksacyjny wg M. Bogdanowicz 

Stary  niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 

Śniła mu się pisaneczka ta co cała jest w kropeczkach (uderzenia 

paluszkami- kropki) 

Była też w paseczki (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

Cii... 

wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi)  
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Cel: Dziecko rozwija logiczne myślenie poprzez rozwiązywanie zagadek słownych. 

Wielkanocne zagadki 

 

 

Długie ma uszy, 

Jeszcze dłuższy skok! 

Na słodkości od niego 

Czekasz cały rok!                                                                                                                     
(zajączek) 

Żółciutka kuleczka, 

Co wychodzi z jajeczka.                                                                                 
(kurczaczek) 

Pyszne ciasto na święta podane,  

Najlepiej smakuje lukrem polane.  ( Babka wielkanocna)                                      

                                                                                                     



21 
 

Z ziarnami lub biały, 

Najlepszy jest świeży. 

A jego kromeczka 

Też w koszyczku leży.                                                                                                
(chleb) 

W ten dzień woda wokoło się leje, 

Każdy z nas, choć mokry, co chwila się śmieje.                                                     
(śmigus-dyngus) 

Jajka ozdabiane, 

Pięknie malowane.                                                                                                        
(pisanki) 

Pośrodku pięknych pisanek, 

Stoi bielutki cukrowy…                                                                                                
(baranek) 

Znajdziesz w niej bazie, 

Bukszpan – roślin wiele, 

Tydzień przed Wielkanocą    

Święcisz ją w kościele. ( palma wielkanocna ) 
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Cel: Dziecko poznaj tradycje wielkanocne  

ZABAWA INTEGRUJĄCA RODZINĘ 

 

Chętne Dzieci przy pomocy rodziców mogą przysłać swoje 

 pisanki - malowanki na naszego grupowego maila . 

Jesteśmy bardzo ciekawe jak sobie poradzicie 

 

MALUJEMY JAJKA 
https://www.youtube.com/watch?v=ZhcllA3fRHo 

https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhcllA3fRHo
https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE
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PISANKA 

Cel:  Dziecko rozwija motorykę małą, dba o estetykę pracy, 

Pokoloruj wg własnego pomysłu i wytnij nożyczkami po śladzie
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                ĆWICZENIA I ZABAWY RUCHOWE: 

Cel: dziecko ćwiczy sprawność fizyczną i koordynację, zwinność, 

dokładność, reaguje na sygnał 

 Toczenie jajek -to zabawa polegająca na potoczeniu (rzuceniu/poturlaniu po podłodze) 

jajka ugotowanego na miękko. Jak najdalej. Kto najdalej, ten wygrywa. 

 Przenoszenie jajek -zabawa polega na przeniesieniu jajka z jednego miejsca, 

do wyznaczonej mety jak najszybciej na łyżce.  

 „Podskakujące zające” – dziecko tańczy lub biega w rytm muzyki. Gdy muzyka 

przestaje grać dorosły uderza w dłonie (klaszcze), a zadaniem dziecka jest tyle razy 

podskoczyć, ile uderzeń w dłonie usłyszało. Np. Dorosły klaszcze 5 razy i dziecko 5 razy 

podskakuje.  

                 https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao 

   „Piraci to my!” – dziecko naśladuje ruchem słowa piosenki. 

     

          https://www.youtube.com/watch?v=Y9emmoJsU3g 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao
https://www.youtube.com/watch?v=Y9emmoJsU3g

