
 

NAUCZYCIEL: KLAUDYNA ZAWADKA; GRUPA: SMAKUSIE 

SCENARIUSZ NR 13 

Data: 10.04.2020 r. 

Profil sali: TEATRALNO-LITERACKA 

Blok tematyczny: WIELKANOC 

Temat: T1.,,Pisanka”; T2 ,,Wielkanocne zwierzątka”.  

Cele: -wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne; 

-tworzy wielkanocne jajo ze sznurka i tektury; 

-naśladuje odgłosy różnych zwierząt; uczestniczy w zabawach parateatralnych.  

Struktura: Czynności krok po kroku  

Przywitanie: 1.Do przeejścia mata/ścieżka 
z dłoni i stóp dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Piosenka - pokazywanka. 

1.Odrysowujemy dłonie i stopy dziecka ok.5 razy, 
wycinamy i układamy z nich ścieżkę, którą dziecko będzie 
musiało kilka razy przejść dopasowując odpowiednio 
pozycję ciała. 

 

2. Film nagrany przez nauczycielkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=QI4dyo_olfU&t=22s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QI4dyo_olfU&t=22s


Zajęcia właściwe T1. ,,Pisanka”- rysowanie po 
śladzie; 
„Wielkanocna mozaika” - 
tworzenie kompozycji ze 
sznurka i krepiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T2. „Wielkanocne 
zwierzątka”- zabawa 
dydaktyczna; ćwiczenia 
wzmacniające aparat mowy – 
naśladowanie odgłosów 
zwierząt; zabawy 
parateatralne - teatrzyk 
wielkanocnych zwierząt- 
dzieci szykują dla swoich 
rodziców przedstawienie. 
 

T1. Rysujemy po śladzie ołówkiem, na koniec kolorujemy:

 

DO PRZYGOTOWANIA: tekturowe jajo, w którym 
należy zrobić dziurki dookoła lub w środku ( dziurkaczem, 
ołówkiem), sznurek/wstążka - zadaniem dziecka będzie 
przewlekać jajo od dziurki do dziurki. 

 

T2. Do obejrzenia przykładowy teatrzyk kukiełkowy, 
nagrany przez grupę teatralną „Na Dobry Początek" - 
„Wielkanoc": 

https://www.youtube.com/watch?v=wNJRYPiQk6M 

Pożegnanie  1.Zabawy relaksacyjne na 
dywanie, ćwiczenia 
oddechowe, odpoczynek przy 
spokojnej muzyce. 

2.Eksperyment z jajkiem. 
Sprawdzenie co stało się z 
jajkiem, które przez noc 
zanurzone było w occie.  

 

Wyciszamy dziecko; prosimy aby  wzięło szybki, głęboki 
wdech i zrobiło powolny, długi wydech.  

 

Film nagrany przez ,,Domowe Eksperymenty”: 

https://www.youtube.com/watch?v=rjeG_CQLLmg&t=34s 

https://www.youtube.com/watch?v=wNJRYPiQk6M
https://www.youtube.com/watch?v=rjeG_CQLLmg&t=34s


 

Propozycje ćwiczeń 
utrwalających 

1.Obejrzenie prezentacji z 
wielkanocnymi zagadkami. 
Prezentacja załączona w 
oddzielnym pliku. 

2. Puzzle do przecięcia (może 
przeciąć rodzic) z wyrazami: 
PISANKA, BARANEK. 

 

 

1.Prezentacja do obejrzenia wspólnie z rodzicami. 

 

 

2. Przed przecięciem dziecko powinno przyjrzeć się 
obrazowi i wyrazowi pod nim, czytamy razem z dzieckiem 
kolejno każdą literę. 

 

 

 

Załącznik 1 Karty pracy:  

 

 

 

Załączniki: 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Jeden taki dzień
w całym roku mamy,

że gdy nas obleją,
to się nie gniewamy.



Lany poniedziałek



W wielkanocnym koszyczku
leżeć będą sobie.

Zanim je tam włożę,
ślicznie je ozdobię.



Pisanki



Na wielkanocnym stole
to ona króluje.

Polana słodkim lukrem
i gościom smakuje.



Babka wielkanocna



Co to za gałązka,
co kotków ma bez liku

i chociaż nie zamruczy –
miła jest w dotyku?



Bazie



Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne,
więc każde dziecko na niego czeka.

Zobaczyć go jednak - wysiłki to próżne,
bo on susami – kic! Kic! Ucieka.



Zajączek wielkanocny



Wykluły się z jajek,
są żółciutkie całe.

Będą z nich kogutki
albo kurki małe.



Kurczaczki



Ma złociste rogi
i kożuszek biały

Nie biega po łące,
bo z cukru jest cały



Baranek cukrowy


