
Dzień dobry. Kochane dzieci i Rodzice przesyłam Wam propozycje zabaw i zajęć związanych z 

Wielkanocą. Mam nadzieję, że szybko się spotkamy.

1.Obejrzyjcie wspólnie obrazki (najlepiej skorzystać z internetu) związane ze świętami. Omówcie 

co przedstawiają.

2.Wysłuchajcie opowiadania G. Kasdepke ,,Najpiękniejsze...” czytanego przez rodzica. Wspólnie 

omówcie treść opowiadania.

https://4lomza.pl/index.php?wiad=55112

3. Pobawcie się w badaczy. Sprawdźcie z czego składa się jajko. Jak wygląda na surowo, jak 

ugotowane?

4.Ćwiczenia językowe Jedno kurczątko. Rodzic wymawia słowa związane z Wielkanocą (w liczbie 

pojedynczej). Dziecko tworzy liczbę mnogą od podanych słów. Np. jedno kurczątko, dwa... dziecko

odpowiada: kurczątka; jeden baranek, trzy... (baranki). 

5. Ćwiczenia w porównywaniu wielkości – Od największego do najmniejszego

https://www.youtube.com/watch?v=5xOl9jj4njw

Jajka można wyciąć z tektury lub kolorowego papieru

6. Wielkanocne Zgaduj-zgadula 

Ma długie uszy i pięknie skacze,
lubi marchewkę oraz sałatę. (zając)

Na stole stoi kosz,
a w nim leżą białe, żółte, nakrapiane,
na Wielkanoc malowane. (pisanki)

Świecimy je na tydzień przed Wielkanocą.
Są barwne, kolorowe zrobione
z gałązek wierzby, bazi
lub sztucznych kwiatów.(palma wielkanocna)

Żółciutkie kuleczki za kurką się toczą.
Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą (kurczątka)

Ma mięciutką wełnę i złociste różki,
a w Wielkanoc siedzi na łące z rzeżuszki. (baranek)

Na wierzchu skorupka, w środku żółto-białe,
można z nich zrobić pisanki wspaniałe. (jajka)

https://4lomza.pl/index.php?wiad=55112
https://www.youtube.com/watch?v=5xOl9jj4njw


Wiklinowy i pleciony na święconkę
Przeznaczony. (koszyk)

Z czym się wam kojarzą wszystkie rozwiązania zagadek? Z jakimi świętami są związane? Tak na 
pewno znacie odpowiedz na wszystkie zagadki.

Pobawicie się wspólnie z rodzicami w zabawę w „skojarzenia” – dzieci podają jak najwięcej słów, 
które kojarzą im się z nazwą Świąt Wielkanocnych. 

7. Wielkanocne tradycje. 

To teraz trochę o tradycjach , czy pamiętacie jakie są zwyczaje na święta Wielkanocne? Czy 
ubieramy choinkę? czy święcimy koszyczki wielkanocne? Tak już wiemy ,że się śmiejecie z tej 
choinki . Oczywiście ,że święcimy koszyczki,  możecie sobie   zrobić wspólnie z rodzicami taki 
koszyczek , a wygląda on tak :

 

Tak może wyglądać koszyk wielkanocny przygotowany na Wielką Sobotę. W ten dzień niesiemy 
święconkę do kościoła. Pokarmy do święcenia wkładamy do koszyczków (najczęściej 
wiklinowych) wyłożonych białą serwetką i przyozdobionych bukszpanem. Od dzielenia się z 
bliskimi poświęconymi pokarmami zaczyna się w Polsce śniadanie wielkanocne. 

A w naszym koszyczku powinno się znaleźć :Chlebek, jajka pisanki, baranek, kiełbaska, sól ser, 
babeczka, chrzan. Sprawdźcie w Wielką Sobotę czy macie wszystkie produkty 

6.Policzcie razem kolorowe jajka, następnie wytnijcie i zaproponujcie dziecku by poskładało 

pocięte pisanki w całość.



8. Zachęcam was bardzo do wykonania pracy plastycznej Wielkanocnego zajączka. A potrzebna 
nam będzie do tego zadania:
-Twoja ręka;) 



-kolorowa kartka

-ołówek 

-nożyczki 

A więc odrysujcie z rodzicem swoją rękę bardzo dokładnie…Następnie Wytnijcie z rodzicem małą 
szczelinę obok małego palca. Dokładnie tak jak na zdjęciu 

•

Następnie złóżcie , ze sobą dwa palce tak aby były równe 

 

A teraz wycinamy środkowy palec aby powstały uszy 



•

O powstaje nam sylwetka królika ale czegoś mu brakuje hmmm?? tak oczu, noska , buzi, łapek 
dorysujcie 

•

Króliczki też fajnie wyglądają przymocowane do jakiegoś patyka, rurki możemy wtedy posadzić je 
w doniczce żeby pilnowały kwiatka 

9. Kolorowe pisanki.



 

Tak to pisanki . Popatrzcie proszę na nie uważnie. Ile jest ich na obrazku? 

Spróbujcie opisać te pisanki . Zobaczcie każda pisanka jest inna , każda ma inny wzór i kolor . 
Stwórzcie razem z rodzicami własne wzory papierowych pisanek.

10.Masaż relaksacyjny (z rodzicami, rodzeństwem ) na pleckach . Odwróćcie się do siebie plecami
i zaczynami wesołą historyjkę 

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)

11. Zachęcam Wszystkich do codziennego pobytu na świeżym powietrzu. Oto  skoczne gry i 
zabawy ruchowe dla dzieci



- Skoki przez drabinkę. Wykonaj drabinkę, np. z gazety. Wystarczy pociąć ją na 5-centymetrowe 
paski, które ułożycie na ziemi na wzór drabinki. Zadanie dziecka polega na sprawnym 
przeskakiwaniu kolejnych szczebelków.

- Skoki przez linkę. To ćwiczenie bardzo pomaga w ćwiczeniu równowagi. Do tej zabawy 
potrzebna jest linka, którą musisz zamocować – dla dzieci trzyletnich – na wysokości 25–30 cm.

- Kto sięgnie wyżej? Rodzic stoi z ołówkiem lub markerem przy futrynie, a maluchy kolejno 
podchodzą i z wyciągniętą jedną rączką do góry w miejscu podskakują najwyżej, jak umieją. 
Wszystkie wyniki muszą być zaznaczone, a zwycięża dziecko, które podskoczyło najwyżej. 
Maluchy będą zadziwione, dokąd umieją dosięgnąć!

- Spacerek. Puść maluchom muzykę i rzucaj im różne polecenia: „Zbieramy grzyby!”, a wtedy 
maluchy udają, że podnoszą coś z podłogi; „Gonimy motyle!” – smyki podbiegają i łapią 
niewidoczne motylki; „Zrywamy szyszki!”, a dzieciaki muszą podskakiwać i symulować obrywanie
z gałęzi szyszek itd. Będzie dużo śmiechu i rozgardiaszu. 

Gdy nadejdą święta niech nadzieja i radość
zastukają do Państwa drzwi, a Wielkanoc
przyniesie pomyślność, szczęście i piękny uśmiech
każdego dnia. 

Eliza Kossakowska


