
KOCHANE DZIECI I DRODZY RODZICE! 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  

składamy najserdeczniejsze życzenia 

zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei, miłości i spokoju w gronie rodziny 

Pani Ewa, Pani Dorota, Pani Iwonka i Pani Ewa 

https://www.youtube.com/watch?v=mgI3RUkGpsU 

 

Poniedziałek 06.04.2020 

1.Słuchanie piosenki na powitanie pt.: „Kurka i pisanki” 

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

 

2. Słuchanie opowiadania przez rodzica pt. Bajeczka wielkanocna” A. Galicy. 

 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe 

Kotki zaczęły wychylać się z pączków.  

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy 

wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle 

roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej. 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno. 

- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się 

malutki, żółty Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną 

kokardką. 

- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na 

Wielkanoc. 

- Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą 

trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło 

na łąkę. 

- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę 

obudzić jeszcze kogoś. 

- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 

- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i 

zaczęło z kimś rozmawiać. 

- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-d zeń, dzeń- dzeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=mgI3RUkGpsU
https://www.youtube.com/watch?v=FksZxCSVcks


Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze 

zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. 

- Co to? Co to? – pytał Zajączek. 

- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 

- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich 

promykami, nucąc taką piosenkę: 

W Wielkanocny poranek 

Dzwoni dzwonkiem Baranek, 

A Kurczątko z Zającem 

Podskakują na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

Robiąc miny słodkie, 

Już wyjrzały z pączka, 

Siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc 

Wierzbę pytają. 

Rozmowa na temat opowiadania: 

 Co robiło słonko? 

 Kogo obudziło jako pierwsze, drugie, ... ? 

 Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? 

 Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 

 

3. „Zajączki” – zabawa ruchowa.  

Dzieci są zajączkami. Skaczą po całym pokoju skokami zajęczymi, na sygnał dźwiękowy np.: 

klaśnięcie dłońmi, tupnięcie nogą o podłogę, kulą się, zwijają się w kłębuszki i „śpią”.  

 

4. „Co w koszyczku?” – rozmowa o znaczeniu wielkanocnych potraw do wielkanocnego 

koszyczka: 

CHLEB: W tradycji chrześcijańskiej jest najważniejszym z symboli, ponieważ przedstawia 

ciało Pana Jezusa. Chleb zawsze gwarantował pomyślność i dobrobyt. 

JAJKO: Symbol nowego, odradzającego się życia i zwycięstwa życia nad śmiercią. 

Przypomina nam, że Pan Jezus zmartwychwstał.  

BARANEK: Baranek to Pan Jezus, który oddał swoje życie za ludzi, by następnie 

zmartwychwstać i odnieść zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią. 

WĘDLINA: Jej obecność w koszyku miała zapewnić zdrowie. Była symbolem dostatku. 

SÓL: Uznawano ją za symbol oczyszczenia z grzechów. Poświęcona miała chronić przed 

złem, zepsuciem. 

CHRZAN: Symbolizuje siłę fizyczną. 

CIASTO: Symbolizowało umiejętności i doskonałość. 

BUKSZPAN: Ze względu na zielone liście, które długo zachowują świeżość po ścięciu, 

bukszpan stał się symbolem wieczności i nieustannego odradzania się natury. Oznacza wiarę 

w nieskończoność życia i nadzieję na zmartwychwstanie. 



Okazjonalnie wykonanie karty pracy „Co powinno znaleźć się w koszyku? – wytnij i wklej do 

koszyka”. 

Załącznik nr 1 „Co powinno znaleźć się w koszyku? – wytnij i wklej do koszyka”. 

 

5. Zabawa inscenizacyjna z Rodzicami do piosenki „WIEZIEMY TU KOGUCIKA”. 

Piosenkę „wieziemy tu kogucika” znajdziemy tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=3gLAJ2wUIDI 

Dwoje dzieci tworzy zaprzęg, Rodzic wchodzi do środka - będzie kogucikiem. Zaprzęgi 

poruszają się zgodnie z muzyką po całej sali, śpiewając słowa piosenki. Na zakończenie 

każdej zwrotki zaprzęg zatrzymuje się, a osoba, która jest w środku woła głośno: 

KUKURYKU! - po czym zamienia się miejscem z woźnicą. Zabawę powtarzamy.  

,,Wieziemy tu kogucika , dajcie jajek do koszyka, 

Dajcie, choćby i ze cztery, a do tego ze dwa sery. 

Dla kogucika! Kukuryku! 

Do Was tutaj wstępujemy, zdrowia, szczęścia winszujemy. 

Dajcie też co macie dodać, zdrowia, szczęścia nie żałować. 

Dla kogucika! Kukuryku! 

Oj zieleni się, zieleni, młoda trawka tuż przy ziemi. 

Kukuryku, kukuryku już i pełno jest w koszyku. 

Dla kogucika! Kukuryku!’’ 

 

 

Wtorek 07.04.2020 

1. Wspólna śpiewanie piosenki „Święta wielkanocne z jajkiem i zajączkiem”. 

Piosenkę znajdziesz tutaj: 

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

 

Skacze drogą zając, skacze pomalutku, 

Przykucnął za płotem – hop! i już w ogródku. 

Kic, kic, kic cichutko skrada się do domu, każdemu zostawia prezent po kryjomu. 

Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem. 

Słoneczne pachnące Święta wielkanocne.  (bis) 

Idą chłopcy droga, idą pomalutku. 

Przykucnęli cicho – hop! hop! i już w ogródku. 

Naraz śmiech i wrzawa Śmigus – dyngus! – krzyczą. 

I dziewczynki łapią i wodą je chlapią… 

Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem. 

Słoneczne pachnące Święta wielkanocne. (bis) 

 

2. Historyjka obrazkowa „ Zajączki malują jajka". 

Załącznik nr 2 „Zajączki malują jajka” 

Na podłodze, stole umieszczone są 4 obrazki: 

I obrazek: Zajączki malują jajka. 

II obrazek: Zajączek wiezie pisanki na taczce. 

https://www.youtube.com/watch?v=3gLAJ2wUIDI
https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg


III obrazek: Zajączek najeżdża na wystający kamień, wskutek czego wypadają mu pisanki. 

IV obrazek: Z pisanek wykluwają się kurczęta w takie same wzorki, jakie były na 

skorupkach. 

Rodzic odsłania I obrazek i mówi: zbliżają się Święta Wielkanocne. Zajączki miały pełne ręce 

pracy, bo im kury z okolicy niosły jajka. Kto je zliczy? (dziecko liczy). Każda z kurek 

chciała, aby jej jajko kolorową było pisanką. Więc zajączki pędzlem w lewo, pędzelkiem w 

prawo - taka praca jest zabawą. Te w kwiatuszki, tamte w paski, uwijały się Szaraczki. 

II obrazek: Zajączek wiezie pomalowane jajka czyli pisanki na taczce, by oddać je kurom. 

III obrazek: Rodzic odsłania trzeci obrazek: 

 Kto opowie co dalej się wydarzyło? 

 Dlaczego zajączkowi wypadły pisanki? 

 Co odczuwał zajączek? 

IV obrazek. Jednak to nie koniec przygody, bo oto rodzic odsłania czwarty obrazek: 

 Co się stało? 

 A co teraz przeżywał zajączek? 

 Dlaczego zajączki miały pełne ręce roboty? 

 Czy wiecie, co to jest pisanka? 

 Jakie jeszcze znacie zwyczaje wielkanocne? 

 

3. Zabawa ruchowa z elementem orientacji „Wielkanocne zajączki”. 

Na dywanie rozłożone sylwety pisanek między którymi dziecko porusza się podczas muzyki, 

a na przerwę w muzyce – staje: na pisance, przed pisanką, za pisanką (rodzic wcześniej 

demonstruje). Przed zabawą rodzic zamienia dziecko „w zajączki” słowami: 

Hokus - pokus, ecie – pecie, zajączkami zostaniecie. 

Już zajączków cały tłum skacze zwinnie: szur, szur, szur. 

 

4. „Duże jajko- duży talerz, małe jajko –mały talerz”- zabawa dydaktyczna. 

Dziecko wyciąga z koperty jajeczka, układa przed sobą, przelicza na głos jajka. Po czym 

dziecko otrzymuje mały i duży talerzyk - zadaniem dziecka jest położenie małych jajek na 

mały talerzyk, a duże na duży talerzyk . Na koniec rodzic prosi dziecko, aby przeliczyło jajka 

na talerzach i aby powiedziało na którym jest więcej, a na którym mniej. 

Załącznik nr 3 „Duże jajko-duży talerz, małe jajko-mały talerz” 

 

6. „Wielkanocny zając” – praca plastyczna. 

Propozycje znajdziesz tutaj: 

https://www.arbuziaki.pl/wielkanocne-zajaczki-z-rolek-po-papierze/ 

https://justmydelicious.com/2020/03/wielkanoc-prace-plastyczne.html 

https://www.youtube.com/watch?v=RodXic0G-SE 

https://www.youtube.com/watch?v=N9xNvbH7vbc 

https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs 

 

7. Bajka „Dziwny świat kota Filemona – Wielkanocne sprzątanie”. 

https://www.youtube.com/watch?v=8jAwhh9U81M 

https://www.arbuziaki.pl/wielkanocne-zajaczki-z-rolek-po-papierze/
https://justmydelicious.com/2020/03/wielkanoc-prace-plastyczne.html
https://www.youtube.com/watch?v=RodXic0G-SE
https://www.youtube.com/watch?v=N9xNvbH7vbc
https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs
https://www.youtube.com/watch?v=8jAwhh9U81M


 

Środa 08.04.2020 

1.Powitanka rymowanka.  

„Mało nas, mało nas chodźcie do nas wszyscy wraz. 

Krok do przodu i krok w tył, żeby dzień wesoły był”. 

 

2.„Kura znosi jajko” – zabawa ruchowa z elementami liczenia.  

Dziecko porusza się w rytmie podanym przez rodzica. Na przerwę w muzyce rodzic rzuca 

kostką do gry, mówiąc KURA ZNOSI JAJKA. ILE ICH ZNIOSŁA? Dzieci liczą i podają 

liczbę oczek, a potem tyle razy mówią KO. Rodzic odgina kolejne palce, kontrolując 

wykonanie zadania.  

Muzykę do zabawy znajdziesz tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo 

 

2. Wypełnij kartę pracy „Policz ile jajek znajduje się w koszyku”. 

Załącznik nr 4 „Policz ile jajek znajduje się w koszyku”. 

 

3. „Zajączki” – zabawa paluszkowa  

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?  

Pięć zajączków małych kica na polanie.  

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica.  

Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi 

dłońmi. 

 

5. „Pisanka”- kolorowanie wg określonego kodu. 

Załącznik nr 5 „Pokoloruj pisankę” 

 

6. „Wielkanoc - Pociąg Wielkanocny - Lokomotywa Troy w Mieście Samochodów” – 

bajka dla dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=IM1UYTrIROI 

 

 

Czwartek 09.04.2020 

1. Dzisiaj proponujemy kilka wielkanocnych zabaw ruchowych: 

 Wyścigi pisanek 

Zabawę możecie przeprowadzić na dwa sposoby, które opisałam poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo
https://www.youtube.com/watch?v=IM1UYTrIROI


Do zabawy potrzebujemy styropianowe jajka, drewniane łyżki, linę (skakankę), którą 

zaznaczamy START i METĘ. Zadaniem dziecka jest jak najszybsze przeniesienie do mety 

jajka położonego na łyżce. 

 Zabawy z wielkanocną kostką 

Kostki, które znajdziecie poniżej mogą posłużyć Wam do kilku zabaw. Poniżej znajdziecie 

opis kilku z nich. Kostki wystarczy wydrukować (najlepiej na kartkach z bloku technicznego), 

a następnie skleić. Emblematy najlepiej wydrukować, zalaminować i wyciąć. 

 

 
Zabawa 1: 

Do zabawy potrzebujecie KOSTKI 1. Zadaniem jest rzucenie kostką, następnie nazywanie 

jaki wielkanocny symbol wypadł w rzucie kostką. Następnie dziecko dzieli ten wyraz na 

sylaby i próbuje policz sylaby w tym wyrazie. 

Zabawa 2: 

Do tej zabawy potrzebujecie KOSTKĘ 2 oraz EMBLEMATY 2. Zadaniem dzieci jest rzucić 

kostką (przedstawione na niej obrazki są czarno-białe), następnie muszą dopasować obrazek 

do obrazka przedstawionego na emblematach. 

Zabawa 3: 

Ta zabawa jest bardzo podobna do poprzedniej, tylko tym razem na kostce są przedstawione 

cienie, które po rzucie trzeba dopasować do odpowiedniego emblematu. Poniżej znajdziecie 

kostkę do pobrania, a emblematy znajdziecie powyżej. 

Zabawa 4: 

Zabawa z KOSTKĄ 3 jest bardzo podobna do dwóch poprzednich. Tym razem 

dopasowujemy pisanki w tym samym kolorze. 

Zabawa 5: 

Tak jak w zabawie 2 zadaniem dzieci jest rzucić kostką (przedstawione na niej obrazki są 

czarno-białe), następnie muszą dopasować obrazek do obrazka przedstawionego na 

emblematach. 

Pisanki do pary 

Do zabawy będziecie potrzebować emblematów z pisankami (kilka z nich możecie pobrać 

powyżej EMBLEMATY 1 oraz EMBLEMATY 3). Rozdajemy dzieciom medale z pisankami 

różniącymi się kolorem. Podczas trwania muzyki dzieci swobodnie poruszają się po sali. Na 

przerwę w muzyce ich zadaniem jest dobrać się w pary z osobą, która ma taki sam medal z 

pisanką. Jeżeli jest więcej uczestników mogą dobierać się trójkami, czwórkami itd. 

Wielkanocne rytmy 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/03/wiel.zab_.przed_.2.jpg


Do zabawy możecie wykorzystać emblematy (emblematy znajdziecie powyżej), które zostały 

dołączone do postu. Należy wydrukować je tyle razy by można było układać z nich rytmy, 

które będą dokańczane przez dzieci. 

Pisanka parzy 

Do zabawy będziecie potrzebować dużego jajka. Ustawiamy dzieci w kole, które podczas 

trwania muzyki podają sobie z rąk do rąk pisankę. Muszą robić to szybko, bo na przerwę w 

muzyce odpada z zabawy dziecko, które zostanie z pisanką w rękach. Wygrywa osoba,która 

wytrwa do końca. 

Wielkanocne memory 

Zasad gdy memory nie trzeba tłumaczyć, a materiały do tej gry znajdziecie >>>TUTAJ<<<. 

Wyścigi zająców 

Do zabawy potrzebujecie worków oraz skakanek, którymi zaznaczycie START i METĘ. 

Dzielimy dzieci na dwa zespoły. Zadaniem ich jest jak najszybsze pokonanie trasy skacząc w 

worku. Pamiętajcie, że kolejna osoba z drużyny rusza dopiero wtedy, gdy poprzednik 

przekroczy linię mety. Wygrywa drużyna, która zrobi to szybciej. 

 
 

 

Wszystkie pomoce znajdziecie tutaj: 

https://przedszkolankowo.pl/2018/03/18/wielkanocne-zabawy-przedszkolakow/ 

 

2. Po wyczerpujących zabawach ruchowych proponujemy obejrzenie filmiku:  

Wielkanoc: Nauka Kolorów i Liczb - ucz się z Dino dinozaurem 

https://www.youtube.com/watch?v=gcC6iu0vZuk 

 

3. Prosimy o wypełnienie karty pracy „Zajączek wielkanocny”. 

Załącznik nr 6 „Zajączek wielkanocny” 

 

Piątek 10.04.2020 

1. Przywitanie się z dziećmi – zabawa integracyjna. 

Wszyscy są, witam Was. 

Zaczynamy, już czas. 

Jestem ja, jesteś Ty 

RAZ, DWA, TRZY!!! 

 

2. Wysłuchanie przez dzieci opowiadania. Odpowiadanie na pytania dotyczące 

wysłuchanego tekstu. 

W przedświąteczny sobotni poranek Ania wstała bardzo wcześnie. Kiedy zeszła na dół czuła 

w domu dzieje są coś niezwykłego. 

http://przedszkolankowo.pl/2017/03/20/wielkanocne-memory/
https://przedszkolankowo.pl/2018/03/18/wielkanocne-zabawy-przedszkolakow/
https://www.youtube.com/watch?v=gcC6iu0vZuk
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/03/easter-653986_960_720.png


– Co mogło dziać się w domu? 

Zajrzał do pokoju. Panowała tam niesamowita krzątanina. Domownicy, mama, tata i jej dwaj 

starsi bracia byli czymś bardzo przejęci i nie zwracali uwagi na małą Anię. Może o mnie 

zapomnieli pomyślała dziewczynka. Ania patrzyła co robi jej rodzina mama piekła w kuchni 

pyszne babki i mazurki, jej bracia pomagali tacie w sprzątaniu domu, tylko mała Ania nic nie 

robiła. Ale gdy zobaczyła ją mama zaprosiła córeczkę do stołu zawołała resztę rodziny i 

razem zaczęli malować jajka, które mama wcześniej ugotowała. Dziewczynce to zajęcie 

bardzo się podobało, i chciała malować je przez cały dzień. Ale w pewnym momencie tata 

ściągną z szafy koszyk i postawił go na stole 

I powiedział: najwyższa pora przygotować święconkę i pójść z nią do kościoła. Ania 

popatrzyła się na tatę ze zdziwieniem i pomyślała co to jest ta święconka. .. a wy jak myślicie 

„Co to jest święconka?”. 

Odpowiadanie na pytania dotyczące tekstu np.: 

 Co to jest święconka? 

 Gdzie się chodzi ze święconką, z kim powinniśmy iść? 

 Co robili domownicy? 

 Jak myślicie do czego się przygotowywali? 

 

2. „Złodziej jajek" - zabawa ruchowa. 

Dziecko jest "zajączkiem wielkanocnym", siedzi na dywanie i pilnuje pisanek. Ma zawiązane 

oczy i musi się skoncentrować na dźwiękach. Rodzic–lisek, chce wykraść jajka. Podchodzi 

ostrożnie do koszyczka z pisankami. Jeżeli "zajączek wielkanocny" usłyszy skradającego się 

"liska", wskazuje kierunek, z którego dochodzi dźwięk. Jeżeli zajączkowi uda się wskazać 

kierunek, z którego dochodzi dźwięk dokonujemy zamiany ról. 

 

3. Wypełnij kartę pracy „Dwie karty w jednej”. 

Załącznik nr 7 „Dwie karty w jednej” 

 

4. Zabawa: pieczenie mazurka – do melodii (KLANZA) 

https://hu-hu.facebook.com/spszczytniki/videos/zabawa-ruchowa-pieczemy-ciasto-w-

ramach-projektu-tydzie%C5%84-dobrego-chleba-i-zdrowe/552650964898251/  

 

5. „Kaczuszka, motylek, zajączek” – połącz kropki, pokoloruj obrazki 

Wykropkowane obrazki znajdziesz tutaj: 

https://chomikuj.pl/thorba/po*c5*82*c4*85cz+kropki/Po*c5*82*c4*85cz+kropki.+Poko

loruj+rysunek 

 

6. Poruszajmy się w rytm piosenki: „Śmigus dyngus” 

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

 

 

 

 

 

https://hu-hu.facebook.com/spszczytniki/videos/zabawa-ruchowa-pieczemy-ciasto-w-ramach-projektu-tydzie%C5%84-dobrego-chleba-i-zdrowe/552650964898251/
https://hu-hu.facebook.com/spszczytniki/videos/zabawa-ruchowa-pieczemy-ciasto-w-ramach-projektu-tydzie%C5%84-dobrego-chleba-i-zdrowe/552650964898251/
https://chomikuj.pl/thorba/po*c5*82*c4*85cz+kropki/Po*c5*82*c4*85cz+kropki.+Pokoloruj+rysunek
https://chomikuj.pl/thorba/po*c5*82*c4*85cz+kropki/Po*c5*82*c4*85cz+kropki.+Pokoloruj+rysunek
https://www.youtube.com/watch?v=kRWYnZ8dGzA
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