
DRODZY PIRACI! ZBLIŻAJA SIĘ DŁUGO OCZEKIWANE PRZEZ WAS ŚWIĘTA WIELKANOCNE.  
MUSIMY SIĘ DO NICH PRZYGOTOWAD. OTO NASZE PROPOZYCJE ZABAW NA 
NADCHODZĄCY TYDZIEO. 
MAMY NADZIEJĘ, ŻE BĘDZIECIE DOBRZE SIĘ BAWID CZEKAJĄC NA ODWIEDZINY 
WIELKANOCNEGO ZAJĄCZKA. 
 
PONIEDZIAŁEK 06.04. 
1.„Wielkanocna kartka” -pierwsze zadanie polega  na wyszukaniu w domu pocztówek o 
tematyce  świątecznej. Wybierz te, które są związane ze świętami wielkanocnymi. Obejrzyj 
je i  powiedz, jakie elementy się na nich powtarzają. Teraz rozetnij kartkę na 6-8 lub 10 
elementów, ułóż i przyklej na kartce. Dookoła ozdób dowolnie. 
 
2.„Jakie to zwierzę?” – zabawa słownikowo – ortofoniczna. Do zabawy zaproś rodzica. 
Rodzic mówi: 
  „Jakie zwierzę mówi tak, powiedz czy to ptak, czy ssak?” Następnie naśladuje mowę 
dowolnego zwierzątka (np. muu, kwa, kwa). Dziecko odgaduje jakie to zwierzę i mówi, czy 
zwierzę to jest ptakiem, czy ssakiem. 
 
3. „Tradycje wielkanocne”  - obejrzyj teraz film  DOMOWE RZEDSZKOLE –WIELKANOC. 
https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY 
Jeśli uważnie oglądałaś/oglądałeś, to spróbuj odpowiedzied co będzie  najpierw, a co 
później 
 
• Porządki świąteczne czy malowanie jajek? 
 
 • Wypiek ciast (baba wielkanocna, mazurek) czy  przygotowanie koszyczka wielkanocnego?  
 
• Świąteczne śniadanie czy   Śmigus – dyngus? 
 
4.Pora na zabawę ruchową - „Znam tradycje świąteczne” . Spaceruj po dywanie w rytm 
tamburyna, jak usłyszysz wyraz związany ze Świętami Wielkanocnymi (np. jajka, kurczaczek, 
oblewanie wodą)  stajesz i podnosisz wysoko ręce. Kiedy rodzic powie inny wyraz (np. 
choinka, tort),  siadasz na dywanie. Musisz byd bardzo uważny. 
 
5. Dziś będzie „Zdrowo i sportowo” Zapraszamy na zabawy z wykorzystaniem piłki. 
https://www.youtube.com/watch?v=0qBi7Hnvu-E&list=PLtX3mTRu5-
XloowHpVUuzApnZSo81rn9O&index=62 
 
6.„Świąteczne porządki” – masażyk z wykorzystaniem wiersza. Zaproś do zabawy rodzica. 
 
 „Na podwórzu zamieszanie 
 gospodyni robi pranie.                                   – uderzamy delikatnie dłoomi po całych plecach, 
 Wkłada w balię bluzkę, spodnie, 
 które brudne są okropnie.                            – uderzamy mocniej piąstkami po całych plecach, 
 Już wyprała rzeczy te, 

https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY
https://www.youtube.com/watch?v=0qBi7Hnvu-E&list=PLtX3mTRu5-XloowHpVUuzApnZSo81rn9O&index=62
https://www.youtube.com/watch?v=0qBi7Hnvu-E&list=PLtX3mTRu5-XloowHpVUuzApnZSo81rn9O&index=62


 więc wykręca szybko je.                                        – ugniatamy, tak jak byśmy wykręcali pranie, 
 Spinaczami je przypięła –                                         - szczypiemy delikatnie po całych plecach,  
A gdy wyschły,                                                      – dmuchamy na plecy, robimy wachlarz z dłoni,  
to je zdjęła.”                                                                                                 – szczypiemy pod boczki. 
                                                                                                                                            Bożena Szuchalska 
 

7. Nadeszła już pora na wykonanie świątecznych porządków w domu. Posegreguj swoje 
zabawki, poukładaj książeczki,  przetrzyj kurze wilgotna ściereczką i podlej kwiaty. 
 
 
 
WTOREK 07.04. 
 
1.Posłuchaj teraz piosenki https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ  . Powiedz, 
kto o świętach pamięta i postaraj  nauczyd się fragmentu  na pamięd. 
PIOSENKA WIELKANOCNA 
 Agnieszka Galica 
Idą święta, wielkanocne idą święta. 
O tych świętach każdy zając pamięta. 
Do koszyczka zapakuje słodycze 
i na święta ci przyniesie moc życzeo. 
 
Idą święta, wielkanocne idą święta. 
O tych świętach i kurczątko pamięta. 
W żółte piórka się ubierze, wesołe 
wśród pisanek będzie biegad po stole. 
 
Idą święta, wielkanocne idą święta. 
O tych świętach nasz baranek pamięta. 
Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący, 
będzie dzwonił, będzie skakał po łące. 
 
Idą święta, wielkanocne idą święta. 
O tych świętach każde dziecko pamięta. 
Pomaluje jajka w kwiatki i w gwiazdki, 
zrobi na pisankach śliczne obrazki. 
 

2.Przygotuj pojemniki, ziemię, watę i nasiona .Pora już zasiad owies i rzeżuchę do 
dekoracji świątecznego stołu. Czy pamiętasz, czego potrzebują rośliny, żeby mogły rosnąd? 
(światła słonecznego, wody, odpowiedniej temperatury).Do pojemnika z ziemią wysiej 
nasiona owsa, do pojemnika z watą wysiej rzeżuchę. 
 Pamiętaj, żeby codziennie te zasiewy obserwowad i  podlewad. 

3. Powiedz teraz, z czym kojarzą Ci się  Święta Wielkanocne ?( Na pewno z pisankami, 
jajkami, zajączkiem, barankiem, kurczaczkiem, koszyczkiem, świątecznymi ciastami – 
babkami, mazurkami, śmigusem- dyngusem.) Do naszej zabawy wykorzystamy dziś jajka. 

Zaproś rodzica do zabawy. Poproś o 2 jajka w tym jedno ugotowane na twardo. Potrzebne 
będą jeszcze miseczki, woda i ocet. 

https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ


Zabawy badawcze z wykorzystaniem jajek . 

Obserwacja 1. Porównywanie jajek: surowego i ugotowanego. Opisywanie budowy jajka. 
Dziecko ogląda i dotyka jajek (jedno ugotowane na twardo, drugie surowe), potrząsa nimi, 
starając się porównad dźwięki, jakie wydają. Wskazuje różnice. 

Obserwacja 2. Kręcące się jajka. 
Dziecko lub rodzic wprawia oba jajka w ruch obrotowy. Dziecko obserwuje jajka i wskazuje 
to, które kręciło się szybciej. Próbuje znaleźd uzasadnienie. 

Obserwacja 3. Co jajko ma w środku? 
Rodzic lub dziecko z pomocą rodzica rozbija surowe jajko i przekłada je do miseczek. 
Oddziela żółtko od białka. Dziecko określa, z czego składa się jajko (skorupka, białko, żółtko). 
Zwracamy  uwagę na zarodek i wyjaśniamy dziecku, że kurczątka wykluwają się z jajek, w 
których są zarodki. Czy z jajek wykluwają się tylko kurczaki? Jakie zwierzęta wykluwają się z 
jajek? 
 
Eksperyment: Jajko w occie 
Zanurzcie jajko w occie i pozostawcie na 24 godziny. Po tym czasie, dziecko opisuje, co stało 
się z jakiem, co stało się ze skorupką? Jakie właściwości ma teraz jajko? (źródło: logopestka.pl) 

4. Zabawa ruchowa  - „Wyścig z jajem”. Przygotuj  łyżkę - drewnianą lub zwykłą i jajko 
Wyznaczamy start i metę, prosimy dziecko żeby przeniosło jajko na łyżce w taki sposób, aby 
nie spadło. Żeby nie było tak łatwo i przyjemnie, możemy mierzyd czas, zorganizowad 
wyścig, zaproponowad konkretny sposób poruszania się, np. tyłem, bokiem, stopa za stopą, 
na kolanach, wielkimi krokami, na palcach, na piętach, na bokach stóp, dołożyd przeszkody 
na które nie wolno nadepnąd, zawiązad oczy, z jajkiem między kolanami itd. Dziecko 
powinno starad się przez całą trasę trzymad wyprostowaną rękę. 
 

5 .Kolejnym zadaniem będzie  pokolorowanie jajka  wg podanego kodu. (załącznik) 
 Możesz też sam/sama narysowad duże jajko i ozdobid go dowolnymi wzorkami. 
 
 
ŚRODA  O8.04. 
1.W ramach porannej rozgrzewki zapraszamy na stronę: 
https://www.youtube.com/watch?v=R4NVYgIJQbI  

 

2.Poproś rodzica o przeczytanie wiersza: 

„Śmieszne jajko” 

                                                                 1. Wszyscy pewnie dobrze wiecie, 
    że daleko, gdzieś na świecie,  
    jest wieś pełna niespodzianek,  
    w której domki są z pisanek. 

 
2.  Kurczak znalazł śmieszne jako: 
    „Kury takich nie składają.” 
    Prędko włożył je do taczki: 
    „Musi byd tej starej kaczki!” 

https://www.youtube.com/watch?v=R4NVYgIJQbI


 
3. Rzekł kurczaczek: „Czy to bajka?  
    Czy to, nasze jajka?” 
    „Nasze, nasze, ty głuptasie. 
    W Wielkanocnej swojej krasie.” 

 
4. Kurczak aż ze złości prycha: 
   „Któż to zrobid mógł, u licha! 
   Przez tę wstążkę, brat nasz młody,  
   nie wykluje się do środy!” 

 
5. Jakże wszyscy się zdziwili,  
    gdy z pisanki, w pewnej chwili, 
    wykluł się krokodyl mały,  
    w piękne szatki strojny cały. 
                                       (autor nieznany) 
 

Czy ten wierszyk jest wesoły, czy smutny? Uzasadnij swoją odpowiedź. 
 
 
3. Teraz wykonaj następne zadanie.  „Jajko” – odczytaj  globalnie wyraz. Co słyszysz na 
początku wyrazu , a na koocu? (głoska „J” jest głoską nietrwałą, nie można jej wydłużad) 
Wyklaszcz ten wyraz i ułóż tyle jajeczek/kurczaczków/guzików  ile jest sylab w wyrazie. 
Teraz pokaż na paluszkach każda pojedynczą głoskę, jaką słyszysz  w tym wyrazie. 
Ile głosek ma ten wyraz? (Poproś rodzica o pomoc w razie takiej potrzeby) 
Brawo! 5  głosek.  
Na koniec ułóż taki sam  wyrazu według wzoru. (załącznik). Możesz tak się bawid wykorzystując 

inne wyrazy np. kura, palma, pisanka)  
 

4.Poproście rodziców o przeczytanie informacji o różnych  sposobach ozdabiania jaj. 
 Pisanki – na skorupce gorącym, roztopionym woskiem rysuje się różne wzory, a następnie zanurza jajka w 
barwniku. Jako narzędzi do pisania używa się między innymi szpilek, igieł, słomek i drewienek lub nanosi 
proste elementy graficzne rozgrzanym koocem świecy. Pisanki są znane w regionie Białegostoku.  
Kraszanki - (zwane też malowankami ) - jajka gotuje się w wywarze barwnym, dawniej uzyskiwanym 
wyłącznie ze składników naturalnych: brązowy: łupiny cebuli, czarny: łupiny orzecha włoskiego, żółty: kora 
młodej jabłoni lub kwiat nagietka, fioletowy: płatki kwiatu ciemnej malwy, zielony: pędy młodego żyta lub 
listki barwinka, różowy: sok z buraka.  
Drapanki- powstają przez drapanie ostrym narzędziem ubarwionej powłoki jajka.  
Oklejanki - (naklejanki) ozdabia się je skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru, tkaniny, również nicią 
lub włóczką wełnianą. Nalepianki – są bardzo znane w okolicach Łowicza i Krakowa. Powstają poprzez 
ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami z papieru. 

 
Teraz wykonaj swoją pisankę ozdabiając wydmuszkę albo styropianowe jajko kuleczkami 
lub sznureczkami uformowanymi z bibuły albo  w inny, wybrany sposób. 
Przypomnij sobie i zaśpiewaj piosenkę o pisankach. 
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY 
 
5. A teraz dla wytrwałych „Wielkanocne sudoku”. Pamiętaj, w rzędzie pionowym i rzędzie 
poziomym musza się znaleźd wszystkie elementy, ale żaden nie może się powtórzyd. Zacznij 
od rzędu, w którym brakuje tylko jednego elementu. (załącznik) 

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


 
6.Propozycja dla chętnych. Poproś rodzica  o przeczytanie poniższego utworu  i powtarzaj 
wyróżnione w tekście fragmenty. 
 
„O GĘSIM JAJU, RAKU NIEBORAKU, KOGUCIE PIEJAKU...” E.SZELBURG-ZAREMBINA 

 
 Był za wsią lasek, pod laskiem piasek, na piasku chata, w chacie gęś siodłata. Zniosła ta gęś jaje. 
Przez dwa dni tak było, jak było trzeciego dnia się zmieniło: poszło to jaje na wędrówkę. 
Tur-tur-tur! Po drodze się toczy, to tu, to tam wytrzeszcza oczy, spotkało raka Nieboraka. Rak Nieborak 
przystaje: 

- Dokąd się toczysz, jaje? 
- Na wędrówkę. 
- Pójdę i ja z tobą, jak mnie weźmiesz z sobą. 
- Chodź, raku Nieboraku. 

I poszli. Tur-tur-tur! Szlap-szlap-szlap! Wędruje gęsie jaje z rakiem Nieborakiem. Idą-idą, idą-idą... Spotkali 
kogutka Piejaka. Kogut Piejak przystaje: 

- Dokąd się toczysz, jaje? 
- Na wędrówkę. 
- Pójdę i ja z tobą, jak mnie weźmiesz z sobą. 
- Chodź, kogucie Piejaku.  

Czlap-czlap-czlap! Szlap-szlap-szlap! Tur-tur-tur! Wędruje gęsie jaje z rakiem Nieborakiem, z kogutkiem 
Piejakiem. Idą-idą, idą-idą, idą-idą... Spotkali kaczkę Kwaczkę. Kaczka Kwaczka przystaje: 

- Dokąd się toczysz, jaje? 
- Na wędrówkę. 
- Pójdę i ja z tobą, jak mnie weźmiesz z sobą. 
- Chodź kaczko Kwaczko. 

Klap-klap-klap! Czlap-czlap-czlap! Szlap-szlap-szlap! Tur-tur-tur! Wędruje gęsie jaje z rakiem Nieborakiem, 
z kogutem Piejakiem i z kaczką Kwaczką. Idą-idą, idą-idą, idą-idą, idą-idą... 
Spotkali kotka Mruczka. Kotek Mruczek przystaje: 

- Dokąd się toczysz, jaje? 
- Na wędrówkę. 
- Jak mnie weźmiesz z sobą, pójdę i ja z tobą. 
- Chodź, kocie Mruczku. 

Kic-kic-kic! Klap-klap-klap! Człap-człap-człap! Szlap-szlap-szlap! Tur-tur-tur! Wędruje gęsie jaje z rakiem 
Nieborakiem, z kogutem Piejakiem, z kaczką Kwaczką, z kotkiem Mruczkiem. Idą-idą, idą-idą, idą-idą, idą-
idą, idą-idą...  Spotkali pieska Kruczka. Piesek Kruczek przystaje: 

- Dokąd się toczysz, jaje? 
- Na wędrówkę. 
- Pójdę i ja z tobą, jak mnie weźmiesz z sobą. 
- Chodź, piesku Kruczku. 

Hyc-hyc-hyc! Kic-kic-kic! Klap-klap-klap! Człap-człap-człap! Szlap-szlap-szlap! Tur-tur-tur! Wędruje gęsie 
jaje z rakiem Nieborakiem, z kogutem Piejakiem, z kaczką Kwaczką, z kotkiem Mruczkiem i z pieskiem 
Kruczkiem. Idą-idą, idą-idą, idą-idą, idą-idą, idą-idą... Zmęczyli się, spocili się, spad im się chce... Napotkali 
chatkę w lesie. 

- Tu będziemy nocowali –powiada gęsie jaje. 
Ano, dobrze. W progu położył się pies Kruczek. Za piec wlazł kotek Mruczek. Kaczka Kwaczka weszła do 
przetaczka. Kogut Piejak tam, gdzie kaczka. Rak Nieborak nurknął do cebrzyka. A gęsie jaje niewiele myśląc 
tur-tur-tur! do popielnika, bo tam najgoręcej. Usnęli. Śpią. Aż tu, co się dzieje! Szli przez ten las złodzieje! 
Czterech było piechotą, a piąty na koniku wiózł srebro i złoto. Idą-ida... Jedzie-jedzie... Jeśd im chce się, pid 
im chce się. Zobaczyli chatę w lesie. Zobaczyli, przystanęli. Przystanęli, poszeptali:  

- Tu będziemy nocowali. 



I tak pięciu tych złodziei weszło oknem po kolei. Usłyszał kogut Piejak, wyskoczył z przetaka, obudził kaczkę 
Kwaczkę. Kaczka Kwaczka obudziła raka Nieboraka. Rak Nieborak obudził kotka Mruczka. Kotek Mruczek 
obudził pieska Kruczka. 

 I - huzia! - na złodziei. 
 Rak – ciach! - nożycami. 
 Kot – drap! - pazurami. 
 Pies – cabas! - zębami. 

Kogut krzyczy: 
 - Da-waj-go-tu! 

A kaczka... 
- Tak! Tak! Tak! Zetrzemy ich w drobny mak! 

Gęsie jaje usłyszało, na podłogę się sturlało. Trzask! Prask! Podłoga jękła, skorupka na gęsim jaju pękła  
i ... wyskoczył siodłaty gąsiorek. 
Gąsiorek syknął: 

- Tsss! Tsss! Co się tu dzieje? 
Ale złodzieje już byli daleko, za siódmą góra, za dziesiątą rzeką. A w takim strach umykali, że skarby 
porzucali. Wstało słonko nad lasem i dziwi się tymczasem: 

- Ho! Ho! Ho! Któż to idzie drogą, noga za nogą? 
Idzie siodłaty gąsiorek, niesie brylantów worek. Za gasiorkiem rak Nieborak, za rakiem Nieborakiem 
kaczka Kwaczka z kogutem Piejakiem, za nimi kot Mruczek, za Mruczkiem pies Kruczek – wszyscy 
piechotą, niosą srebro i złoto.  

 Dokąd tak wędrują? 
Do tej wsi, gdzie lasek, pod laskiem piasek, na piasku chata, a w niej gęś siodłata. Tam spoczynku użyją, 
najedzą się, napiją i jeszcze przed niedzielą pomiędzy biedotę srebro, złoto podzielą. 
 
 
 
 
 

CZWARTEK 09.04. 
 
1.Dziś poranna pobudka z Gefi. https://www.youtube.com/watch?v=oUFKW4OjhiM 

 

2.Teraz poproś rodzica o przeczytanie tekstu. Wysłuchaj go uważnie. 
 „WIELKANOCNA BAJKA” 
Zajrzały wróbelki do kurnika i zobaczyły, że kura zniosła cztery jajka. 
– Ko-ko-ko – zagdakała. – Leżcie tu cichutko. 
I poszła szukad ziarenek na podwórku. Ale jajka myślały, że są mądrzejsze od kury. Turlały się i postukiwały 
skorupkami, aż usłyszał je kot. 
– Mrau – powiedział. – Będzie z was pyszna jajecznica. 
– Nie, nie! – Trzęsły się ze strachu jajka. – Nie chcemy na patelnię! 
– Uciekajcie – dwierkały wróbelki. – Schowajcie się przed kotem. 
– Nie dam się usmażyd! – zawołało pierwsze jajko i poturlało się przed siebie. Po chwili wróciło i zaśpiewało 
wesoło: 
Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki. 
– Co ci się stało? – pytały pozostałe jajka. 
– Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i już nie jestem zwykłym jajkiem, tylko wielkanocną pisanką. 
Drugie jajko też poturlało się do pędzelka i rzekło grubym głosem: 
To nie jajko, tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. Teraz wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto-czarne 
paski. 
– Brawo! – dwierkały wróbelki. 
– I ja też, i ja też! – wołało trzecie. 

https://www.youtube.com/watch?v=oUFKW4OjhiM


Trzecie jajko wróciło całe zieloniutkie i pisnęło: 
- Jestem żabką, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? Nie! 
Trzy pisanki były bardzo zadowolone. Czwarte jajko zbladło ze strachu. 
– Pospiesz się! – dwierkały wróbelki. – Kot idzie. 
– Tylko jedno jajko? – mruczał kot. – Ugotuję cię na twardo. 
Jajko ze strachu trzęsło się tak, że skorupka zaczęła mu pękad. 
– Ojej, ratunku! – wołały przerażone wróbelki. – Teraz na pewno kot cię zje. 
– Trach-trach-trach! – skorupka pękła na małe kawałki i... wyszedł z niej żółty kurczaczek. 
Zamrugał czarnymi oczkami i zapiszczał: 
- Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka! 
A wróbelki zadwierkały, że „w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku”. 

 
Bajkę napisała: Agnieszka Galica, pedagog, terapeuta rodzinny. Od 15 lat pisze bajki i piosenki dla dzieci (wydała 10 płyt). 
Autorka programów telewizyjnych dla najmłodszych (m.in. „Mama i ja”) oraz znanych i lubianych przygód Misia i Margolci. 

  

Odpowiedz na pytania:  

- co zobaczyły wróbelki w kurniku? 

-ile jajek zniosła kura? 

-czy jajka posłuchały kury? 

-co chciał zrobid kot? 

- co zrobiło pierwsze jajo, a potem drugie i trzecie? 

-co się stało z czwartym jajem? 

 
 

3.Pora na rysowany wierszyk. Najpierw posłuchaj wierszyka czytanego przez rodzica. 
Potem powtarzaj wersy i rysuj w powietrzu. Na koniec powtarzaj  wierszyk rysując 
jednocześnie na kartce, pokoloruj powstały obrazek. Możesz dorysowad to, co chcesz. 

„Kurczątko”  W. Szumanówna 
 

Z jajeczka się urodziło...                   rysujemy owal 
Główkę najpierw wychyliło,             potem kółeczko 
Na dwie nóżki wyskoczyło...            dwie kreseczki 
Czarne oczka otworzyło,                   kropkę 
Dziobek mały rozchyliło,                  dzióbek-dwie małe kreseczki 
Że jest głodne, zakwiliło... 

                                         „pi,pi,pi” 

 
 
4.Wielkanocne zabawy matematyczne 
 
1. Kładziemy przed dzieckiem pisanki lub kurczaczki i prosimy, żeby powiedziało ile ich jest. 
Wkładamy je do koszyczka i pytamy ile znajduje się w koszyczku, ile musimy dołożyd lub 
zabrad, żeby została podana przez rodzica  ilośd (1 – 10 )  
2.Liczymy pisanki lub kurczaczki w ciągu, a następnie je przestawiamy, przesuwamy, żeby 
pomóc dziecku zauważyd, że niezależnie od układu, ich liczba zostaje taka sama.  
3. Rodzic podaje liczbę i mówi:  włóż do koszyczka o jedną pisankę mniej lub o jedną więcej. 
Dziecko po wykonanej czynności sprawdza ilośd. 
 



 

5.Wielkanocny spacer” – zabawa naśladowcza .  Dziecko na słowa: spacer, ptak, śmigus – 
dyngus wykonuje ruchy z jednoczesnym dźwiękiem. 
 „Był piękny słoneczny, świąteczny dzieo. Rodzina wybrała się na spacer (dzieci rytmicznie 
uderzają dłoomi w kolana). Nad głowami przeleciał bocian. Jaki piękny ptak – powiedział 
tata (dzieci kładą rękę nad oczami, spoglądają w różne strony z równoczesnym mówieniem: 
uuuuu…). Nagle zza rogu wybiegła grupa dzieci i zaczęła oblewad spacerowiczów, krzycząc, 
śmigus – dyngus (dzieci podnoszą ręce w górę, krzycząc: łaaa). Rodzina szybko wróciła ze 
spaceru, żeby się przebrad”.  
 
Zabawa naśladowcza z wykorzystaniem opowiadania. 
 Rodzic  mówi w dowolnej kolejności wyrazy: - Spacer, ptak, śmigus – dyngus - dziecko musi 
w odpowiedni sposób reagowad pokazując gesty i wydając dźwięki. Wyrazy mówimy w 
różnej kolejności i mogą się powtarzad 
 np. - Spacer, śmigus – dyngus, spacer ptak, 
 - Spacer, ptak, ptak, śmigus – dyngus. 

6. Zadanie dla chętnych - pokoloruj pisanki, wytnij je i ułóż od największej do najmniejszej. 
(załącznik). Z pomocą rodzica odczytaj powstały wyraz. (WIELKANOC) 
 
 
PIĄTEK 10.04. 

1. Zabawa wielkanocna – „Kolorowe zajączki” 

Przygotowujemy karty (do pobrania w załacznikach) lub wycinamy kolorowe kwadraty i za 
pomocą taśmy mocujemy je do podłogi. Ustawiamy je w dowolnej kolejności. 

 -wypowiadamy głośno nazwy kolorów i prosimy, żeby dziecko na nie skoczyło 

- prosimy, żeby skoczyły na kolor, który zaczyna się na określoną głoskę.  

- dziecko ma zadanie skoczyd na dane kolory oprócz jednego przez nas wybranego. Jeżeli się 
pomyli – odpada/daje fant 

- mówimy w jednym ciągu kolory kart po których ma skakad dziecko, np. zielony, czerwony, 
żółty, niebieski. Dobre dwiczenie na wzmocnienie pamięci. 

(źródło: logopestka.pl) 

 

2.Wysłuchaj i przypomnij sobie teraz piosenkę „Święta, Święta biją dzwony”  
https://www.youtube.com/watch?v=mT38rCw4PXc 

 

Teraz przygotuj blok techniczny kolorowy, nożyczki i klej. Spróbuj wykonad własny 
koszyczek wg instrukcji. 

https://www.youtube.com/watch?v=mT38rCw4PXc


https://www.youtube.com/watch?v=JJwJTyeqEbIkoszyczek 
Możesz wykonad koszyczek wg własnego pomysłu np. z  kartonika po mleku lub talerzyków  
papierowych. 

Teraz dowiesz się co wkładamy do wielkanocnego koszyczka i co te potrawy symbolizują. 
 Co w koszyczku? – wkładanie wielkanocnych potraw do koszyczka i rozmowa o znaczeniu potraw: 
 BARANEK - zwycięstwo Chrystusa, który jak ofiarny baranek oddał swoje życie za ludzi, by następnie 
zmartwychwstad i odnieśd zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią. 
JAJKA – symbol życia 
SZYNKA – symbol zdrowia, 
CHLEB – symbol dobrobytu i szczęścia, symbol Ciała Chrystusa. 
SÓL – odstraszenie od zła, 
SŁODYCZE 
 

4.Pobaw się teraz wykorzystując poniżej zamieszczony tekst. Rodzic czyta, a ty po każdej 
zwrotce wymieniasz potrawę, która powinna znaleźd się w koszyczku oprócz tej 
wymienionej . 
 
„Wielkanocna wyliczanka” 
 
Wielkanocna wyliczanka 
Królik, pisklak i pisanka 
Raz dwa trzy 
Co w koszyku niesiesz Ty? 
  
Wielkanocna wyliczanka 
Cukrowego mam baranka 
Raz dwa trzy 
Co w koszyku niesiesz Ty? 
  
Wielkanocna wyliczanka 
Chrzanu laska, soli szklanka 
Raz dwa trzy 
Co w koszyku niesiesz Ty? 
  
Wielkanocna wyliczanka 
Widzę malowane jajka 
Raz dwa trzy 
Co w koszyku niesiesz Ty? 
  
Wielkanocna wyliczanka 
Ja mam chlebek do śniadanka 
Raz dwa trzy 
Co w koszyku niesiesz Ty? 
  
Mam też szynkę i kiełbasę 
I słodyczy całą masę 

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


To już koniec odliczania 
Czas zasiadad do śniadania 
Agata Dziechciarczyk 
 
 

5.A teraz zrób własny teatrzyk wielkanocny.  Wytnij z gazetek reklamowych obrazek 
pisanki, kurczaka, baranka, zajączka, bazi – kotków, przymocuj za pomocą taśmy klejącej 
do słomek.(Przypomnij sobie tekst, poproś rodzica o przeczytanie.) 
 
CO TO ZA WYPRAWA? – D. Gellner  

DZIECI 

Baranku, baranku, cukrowe masz różki. 

Dokąd biegniesz dzisiaj przez wiosenne dróżki? 

BARANEK 

A nie powiem .nie, nie ,nie. 

Niech zgaduje ten, co chce! 

DZIECI 

Jakaś dziwna sprawa! Co to za wyprawa? 

PISANKA 

Jestem pisanka, mała pisanka, 

Idę po słodkich śladach baranka. 

DZIECI 

Jakaś dziwna sprawa! Co to za wyprawa? 

KOTKI 

Po malowanych śladach pisanki, 

Wierzbowe kotki wędrują rankiem. 

DZIECI 

Jakaś dziwna sprawa! Co to za wyprawa? 

ZAJĄCZEK 

I ja zajączek, biegnę w tę stronę. 

Niosę w doniczce owies zielony. 

DZIECI 

Jakaś dziwna sprawa! Co to za wyprawa? 

RAZEM 

To wyprawa przez świata pół na wielkanocny stół! 

 

6.Pora już pomóc rodzicom w świątecznych przygotowaniach. Gdyby ktoś chciał jeszcze 

popracowad w załącznikach znajdzie dodatkowe propozycje. 

 
 

Polecamy strony z dodatkowymi  materiałami o tematyce świątecznej 

WIELKANOCNE KARTY PRACY      http://dobrzesiebaw.pl/ 

https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/wielkanock/ 

WARTO OBEJRZEĆ-Centrum Rodziny Parasolka fb – filmy – Trzymanie kredki, Wycinanie 

 

 

 

 

http://dobrzesiebaw.pl/
https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/wielkanock/


 

 

 

 

 

 

WIELKANOC 
M. Przewoźniak 

 

Wśród pisanek i strojnych palemek, 
wśród święconek koszach wiklinowych 

zmartwychwstanie Jezusa na ziemi 
przypomina baranek cukrowy. 

 
Nowe życie w przyrodzie nastaje, 

czego jajko symbolem jest trwałym. 
Jajkiem więc się dzielimy nawzajem, 

bo tak każe obyczaj prastary. 
 

A życzenia składamy najmilsze, 
takie szczere i takie serdeczne. 

Nie zapomnij ich złożyd najbliższym, 
niech uśmiechy zakwitną świąteczne. 

 

WESOŁYCH  ŚWIĄT! 

 

 

 

ŻYCZĄ : PANI ZDZISIA, PANI ANIA I  PANI IWETA 
DO ZOBACZENIA WKRÓTCE! 
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Wszystkie materiały są objęte prawami autorskimi. Zabronione jest rozpowszechnianie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


