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TEMAT  DNIA:   Poznajemy tradycje wielkanocne 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

• „Jajo” – zabawa integracyjna z rymowanką. 

 

 Dziecko  z rodzicem siedzą naprzeciwko siebie  (pośrodku koła leżą kolorowe mazaki), z ręki do 

ręki podają sobie styropianowe jajko, recytując rymowankę. 

 

Jajo   - Marlena Szeląg 

 Zwykłe jajo krąży w kole                                                                                                                                                                

i narzeka na swą dolę.                                                                                                                                                      

Chce na święta być pisanką,                                                                                                                                                                              

kolorową nakrapianą.                                                                                                                                                              

Gdy dostaniesz jajo ty,                                                                                                                                                                          

rysuj na nim kropki trzy! 

 

Kto dostanie jajo, na hasło: trzy! – ozdabia je, rysując na nim mazakami trzy dowolne kropki. 

Zabawę kontynuujemy do momentu, aż jajo będzie całe ozdobione. 

 

 Zabawy do wyboru 

– „Wesołe figurki” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci maszerują, biegną, podskakują (w 

zależności od muzyki) Gdy muzyka cichnie, dzieci zastygają na chwilę w dowolnej pozie. Zabawę 

powtarzamy kilkukrotnie. 

 

– „Spacer z pisanką” – ćwiczenie równowagi. Dziecko  maszeruje, wysoko unosząc kolana. Na 

sygnał rodzica  dziecko staje na jednej nodze, kładąc sobie woreczek-pisankę na kolanie drugiej 

nogi (uniesionej w górę). Na zmianę ćwiczą chód i stanie jednonóż na prawej i lewej nodze. 

Maszerując, dzieci trzymają woreczek-pisankę na głowie. 

 

– „Złap pisankę” – zabawa z elementem rzutu i chwytu. Dziecko stoi i podrzucają styropianowe 

jajko do góry, przerzucając je z ręki do ręki. Rodzic prosi dziecko, by „przykleiły” łokcie do boków 

ciała i nie odrywało ich w trakcie ćwiczenia. Dzieci cały czas śledzą wzrokiem swoje pisanki. 

 
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami. 
 

 

• „Wielkanocny stół” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat tradycji wielkanocnych. 

 

 Wielkanocny stół -Marlena Szeląg 

 

Wielkanocny stół już obrusem nakryty, 

w rzeżuszce baranek cukrowy ukryty. 

 Na środku święconka, a w niej pisanki 

– jajka zdobione we wzorki i plamki. 

W wazonie świątecznie się prezentują bazie, 

co kotki swe pokazują. 

Już na talerzach kiełbasa biała, 

zalana barszczem jest prawie cała. 

 A tam mazurek – wypiek świąteczny, 



posyła babie ukłon serdeczny. 

Tuż obok talerz – jajka w nim siedzą, 

wraz z życzeniami bliscy je zjedzą… 

 Już na śniadanie goście przybyli 

– na stole symbole tradycji odkryli. 

 

R, zadaje dzieciom pytania do wysłuchanego utworu: O jakim święcie jest mowa w wierszu? Czym 

nakryty był stół? Co znajdowało się na świątecznym stole? Po co na święta Wielkanocne szykuje 

się jajka? Jak myślicie, co to jest tradycja? Czy według was jest ważna, dlaczego? Jakie znacie inne 

tradycje związane z Wielkanocą, o których nie było mowy w wierszu? 

 

 
 PROPOZYCJA  ZABAW NA POPOŁUDNIE 
 
 „Smutni i weseli” – zabawa ruchowa, reagowanie na zmianę tempa w muzyce, wyrażanie ciałem, 
tańcem nastroju muzycznego (muzyka na zmianę molowa i durowa). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PJKhqNlqY3Y 

Odrysowywanie Cieni – zabawa motoryczna. 
 Do tej zabawy potrzebujesz kilka ulubionych zabawek, kartkę, kredkę lub pisak i dużo słońca lub źródło 

światła elektrycznego! Odrysowywanie cieni, to niezwykle twórcza zabawa pobudzająca dziecięcą 

wyobraźnię i twórczość. Z pewnością zaciekawi każdego malucha, a przy okazji pozwoli na odrobinę 

obserwacji. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/09/odrysowywanie-cieni-zabawa-motoryczna/ 
 

                                                   MIŁEJ   ZABAWY    

                                       NAUCZYCIELKA    GRUPY   ŻABKI 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/09/odrysowywanie-cieni-zabawa-motoryczna/

