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TEMAT:  WIELKANOC ZA PASEM 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ 

CELE OGÓLNE: zapoznanie z tradycją wykonania palm wielkanocnych; doskonalenie 

umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami 

1. Zabawy swobodne – wdrażanie do zgodnej, bezpiecznej zabawy oraz  porządkowania 

pokoju po skończonej zabawie. 

2.  „Moje święta” – rozmowa na temat Wielkanocy inspirowana doświadczeniami, ilustracją i 

wierszem B. Formy pt. „Wielkanoc”. 

 Nazywanie przedmiotów i czynności związanych z Wielkanocą: palma wielkanocna, pisanki, 

koszyczek wielkanocny, świąteczne porządki, święconka, wielkanocny zajączek itp. 

 
 

WIELKANOC 

 

Święta za pasem, 

 do pracy się bierzemy, 

mazurki i baby 

 smaczne upieczemy. 

Pisanki, kraszanki 

 razem dziś zrobimy, 

wszystkie kolorowe, 

bardzo się cieszymy. 

Upiekliśmy ciasta, 

baranka, zajączka, 

z posianej rzeżuchy 

będzie piękna łączka. 

W glinianym wazonie 

 bazie i żonkile,  

a na nich z papieru 

 kurczątka przemiłe. 



 
 



 
 

 
 

 „Palmy wielkanocne”- omawianie wyglądu palm oraz tradycji ludowych związanych z ich 

święceniem. Rodzic przekazuje dziecku ciekawostki: 

- Niedziela Palmowa była nazywana „Kwietną” lub „ Wierzbową”, bo w Polsce gałązki 

palmowe zastępowano gałązkami wierzby, przystrajano je kwiatami, bukszpanem, 

wstążkami. 

- Największe palmy w Polsce na Kurpiach we wsi Łyse (mają kilka metrów wysokości). 

- Palmy mają chronić ludzi i domy przed chorobami i złem (tradycyjnie trzyma się je w domu 

do następnego roku). 

- Poświęconą palmą dotykano kiedyś domowników, a w szczególności dzieci, aby były 

posłuszne i zdrowe. 

 

3. Zabawa „Kurki i kurczęta”- zabawa orientacyjno-porządkowa przy dowolnej muzyce. 

Rodzic jest kurką, natomiast dziecko jest kurczątkiem i naśladuje sposób poruszania się 

kurcząt (spaceruje, podskakuje, macha „skrzydełkami”, grzebie „pazurkami). Gdy muzyka 

milknie- szybko chowa się pod „skrzydłami” kury. Zabawę należy powtórzyć kilka razy. 

 

4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 29: 

 • szarfa, łyżki, jajka  

 „Skaczące pisanki” – uczestnicy zabawy stoją na wyznaczonej linii i skaczą do końca dywanu 

naśladując skaczące żabki. Po drodze wykonują obrót dookoła siebie i wracają na miejsce. 

 „Zające na łące” – dzieci wykonują zajęcze skoki (w przysiadzie – pierwsze ręce, później 

nogi) do wyznaczonego miejsca. Po drodze, (w połowie trasy) wykonują obrót dookoła 

siebie.  



 „Jajko na łyżce” – zabawa w parach. Dziecko i rodzic siedzą naprzeciwko siebie. Na hasło: 

„Start” trzymając jajko ugotowane ( lub jakąś małą piłeczkę) na łyżce pokonują drogę do 

osoby naprzeciwko, mijają ją i siadają na jej miejscu. Wygrywa osoba, która pierwsza 

usiądzie i zajmie miejsce współćwiczącego. 

„Mówiąca pisanka” – zabawa rodzinna. Uczestnicy siedzą w kole (jeśli są dwie osoby 

siadamy na przeciwko siebie). Pierwsza osoba rzuca piłkę, gracz, do którego rzucana jest 

pika, łapie ją i czeka na hasło, np. Rzuć kucając!, Rzuć siedząc! lub Rzuć po uprzednim 

podskoku w górę!. 

 

PROPOZYCJE ZABAW POPOŁUDNIOWYCH 

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. Chętne dzieci w środku kartki piszą WESOŁYCH ŚWIĄT 

(potrzebne będą: kolorowe kartki papieru, nożyczki, kredki. 

 

2.„Wielkanocny nastrój” –słuchanie piosenki 

                                                - Wielkano        .Piosenka Wielkanocna dla Dzieci - 
YouTube 

 Swobodna improwizacja taneczna/ruchowa do utworu 

 3. „Wielkanocny masażyk” – ćwiczenie grafomotoryczne. 

Dzieci siedzą plecami do rodzica /rodzeństwa. Dorośli/rodzeństwo  rysują palcem na plecach 
przedszkolaka różne wzorki (koło, serce, słońce, fala, kreska itp.). Dziecko odgaduje treść 
rysunku. 

 4. „Co się zmieniło?” – spacer – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM
https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM

