
 

GRUPA VII MORSKA KRAINA 

PIĄTEK  02.04.2021 

Temat: „WIELKANOCNE ZWYCZAJE” 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ NA DZIŚ 

 

1. Słuchanie piosenki "Śmigus dyngus" –  rozmowa na temat zwyczaju 

oblewania się wodą i jego pochodzenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=kRWYnZ8dGzA 

 

2.Wykonanie karty pracy część 3 str. 36b  ( Dla dzieci, które nie mają kart 

pracy- propozycja w załączniku) 

 

3. Zabawa plastyczna „Pomponowe jajko” –  odciskanie wzorów na jajku za 

pomocą klamerki i pomponów maczanych w farbie (instrukcja w załączniku). 

4. Rozwiązywanie zagadek: 

-Kura je zniosła, mama przyniosła, ugotowała i dzieciom podała. 

  

-Nie miauczą, lecz kwitną, białe albo szare. Znajdziesz je na wierzbie, gdy się 

kończy marzec. 

   

-Może być migdałowa, piaskowa, lukrowana. 

  

-Święcimy je na tydzień przed Wielkanocą. Są barwne, kolorowe 

zrobione z gałązek wierzby, sztucznych kwiatów, bukszpanu. 

  

-Ma dwa rogi, cztery nogi, z wełny kożuch na mróz srogi. Trawę skubie cały 

ranek ten biały ............. . 

  

-W jaki to dzień, raz do roku wolno, a nawet wypada, bratu siostrę polać wodą, 

a sąsiadowi sąsiada? 

  

-Ma złociste różki, pilnuje pisanek na łączce z rzeżuszki. A gdy nikt nie patrzy, 

chorągiewką buja i cichutko beczy świąteczne Alleluja. 

  

-Długie uszy , szare futro, trochę jest nieśmiały. I z ogonkiem jak pomponik, 

cały dzień po lesie goni. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=kRWYnZ8dGzA


-Żółciutkie, puchate, w koszu siedzą same, głośno krzyczą: pi, pi, pi, czekając 

na mamę. 

  

-Co to takiego, są z wierzchu białe, a żółte w środku. Gdy je gotujesz, dziwy się 

dzieją, bo zamiast mięknąć one twardnieją. 

  

-Tańczy się go żwawo, parami lub w kole, inny słodki leży na świątecznym 

stole. 

5. Zabawa  „Wyścigi jajek”- układamy jajko na łyżce i staramy się pokonać 

wyznaczony odcinek jak najszybciej. Zabawę można przeprowadzić dla kilku 

osób i urządzić małe zawody. :) 

 

Zabawy na popołudnie 

 

1. „Masażyk relaksacyjny” (dzieci wykonują go rodzicom, rodzice dzieciom): 

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) 
 

 

 


