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PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ NA DZIŚ  

1. Film edukacyjny  „ Tradycje wielkanocne”. 

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

2. „Moje święta”- rozmowa R. z dzieckiem na temat Wielkanocy inspirowana 

doświadczeniami dzieci. R. zadaje pytania: Jak można przygotować się do Wielkanocy?,” 

Jakie znasz potrawy związane z tymi świętami?, ”Co lubisz w Wielkanocy? ”Czego nie 

lubisz ?”  

3. Praca z KP3. 34a- ćwiczenie logicznego myślenia, doskonalenie percepcji wzrokowej 

oraz zdolności grafomotorycznych. 

4. Wierszyk z pokazywaniem. R. czyta wiersz, a dziecko powtarza i pokazuje jednocześnie. 

Wiersz można powtarzać kilkukrotnie. 

„Pobudka” 

 

Budzą się listeczki, (dziecko się przeciąga) 

szemrzą warto rzeczki, (pokazuje ręką wijącą się rzekę – jak wąż i szumi) 

śniegi roztopione, (dziecko powoli kuca i kładzie się płasko na dywanie) 

w kałuże zmienione. (dziecko imituje skakanie w kałuży) 

 

Jaskółeczka czarna (dziecko rozpościera ręce niczym skrzydła) 

strzałą niebo szyje, (dziecko lata z rozłożonymi skrzydłami) 

śpiewem wita wiosnę (dziecko nuci kiri kiri kiri) 

gniazdko młodym wije. (dziecko rękami imituje wicie gniazda) 

 

Motylek cytrynek (dziecko się kłania) 

dziarską przybrał minę, (robi zawadiacką minę) 

i w moje okienko (dziecko pokazuje w powietrzu kwadrat jako okno) 

puka leciuteńko. (dziecko puka w okno). 

 

 

5.Nauka piosenki ,,Bajkowe pisanki” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qT4hdSDVzSQ 

 

Bajkowe pisanki 

muz. Magdalena Mielnicka-Sypko, sł. Urszula Piotrowska 

Do zajączka przyszła kurka: – Ko, ko, ko, ko – zagdakała. 

– Z koszem jajek na pisanki Mama-kwoka mnie przysłała. 

Zając podparł się pod boki: – A to ci dopiero jajka! 

Namaluję na nich tęczę i na każdym będzie bajka. 

Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe. Rozdamy je z dobrym słowem, 

Świątecznym życzeniem, Wiosennym marzeniem. 

Bajkowe pisanki, bajkowe, 

Wesołą wiodą rozmowę, że wiosna za oknem, że w dyngus ktoś zmoknie. 

Rośnie żytko jak na drożdżach I zieleni się rzeżucha, 



Pisankowych opowieści Zając słucha, kurka słucha. 

Z bukiecikiem srebrnych bazi W gości wybrał się baranek, 

A dla niego mała kurka Kosz bajkowych ma pisanek. 

Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe… 

 

ZABAWY NA POPOŁUDNIE 

1. „Kartki dla rodziny” – praca plastyczna z wykorzystaniem kółek, tworzenie kartek dla rodziny. 

Dzieci na kolorowych kartkach odrysowują małe talerzyki, nakrętki (kółka różnej wielkości). 

Wycinają je i nacinają w jednym miejscu (promień koła). Zginają skrzydełka kurek. Dorysowują 

nóżki, dzioby i oczy. W środku kartki piszą WESOŁYCH ŚWIĄT. 

 

2. Turlanie jajkami Inna formą zabawy idealną na Wielkanoc dla całej rodziny jest turlanie 

jajkami ugotowanymi na miękko. Biorące udział w zabawie osoby ustawiają się na 

podłodze. Kogo jajo poturla się dalej, ten wygrywa. 

 


