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CELE OPERACYJNE: 

 dziecko zna tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi,  
 włącza się do przygotowań świątecznych,  
 aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach artykulacyjnych utrwalających 

prawidłową wymowę głosek,  
 tworzy prace plastyczne w konwencji sztuki ludowej,  
 potrafi pracować w zespole, planuje działania.  

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 opaski na głowę dla każdego dziecka,  
 koszyk z pisanką i zagadkami,  
 płyty CD "Klanza" - piosenka "Chodźmy do koła", "Ciasto",  
 materiały plastyczne - kolorowy papier,  
 bibuła,  
 wydmuszki,  
 klamerki do bielizny,  
 papierowe talerzyki,  
 patyczki do szaszłyków,  
 bazie,  
 piórka,  
 koszyczki.  

 
PRZEBIEG ZAJĘCIA: 
 

1. "Zajączki - zabawa integracyjna z elementami pedagogiki zabawy. 
 
Dzieci siedzą w kole, nauczyciela rozpoczyna zabawę mówiąc: zajączek 
Małgosia pozdrawia zajączka..., wywołany zajączek kiwa swoimi "uszami" i 
pozdrawia następnego,  
 

2. Nauczycielka opowiada dzieciom o wielkanocnej Krainie w której trwają 
przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Zajączki są bardzo zapracowane. 
Robią świąteczne porządki, pieką baby i mazurki, malują pisanki 
i przygotowują niespodzianki dla dzieci. Może pomożemy zajączkom 
w przedświątecznych przygotowaniach? 
  



3. "Świąteczne porządki" zabawa ćwicząca mięśnie narządów mowy. 
Dzieci wykonują ruchy językiem ilustrując opowiadanie nauczycielki:  

 "zamiatają" wszystkie kąty w buzi,  
 malują językiem policzki wewnątrz,  
 malują podniebienie, próbują namalować gwiazdki,  
 sprzątamy po malowaniu - dzieci ponownie wymiatają językiem 

wszystkie kąty w buzi,  
 wietrzymy - dzieci nabierają powietrze nosem, wypuszczają ustami.  

4. Piosenką "Chodźmy do koła" zapraszamy rodziców do wspólnej zabawy 
"Pieczemy ciasto" - zabawa z elementami pedagogiki zabawy (naśladowanie za 
pomocą gestów i mimiki całego procesu robienia ciasta). 
  

5. Zabawa "Wielkanocne jajko" - dzieci stojąc w kole podają sobie dużą pisankę 
przy dźwiękach muzyki. Na przerwę w muzyce, dziecko z pisanką rozwiązuje 
wielkanocną zagadkę (zagadki odczytują rodzice) 

Mam czerwone nóżki, 
jestem żółtą kulką. 

A kiedy urosnę, 
To zostanę kogutem lub kurką 

(kurczątko)  

W jaki to dzień, raz do roku 
wolno, a nawet wypada, 

brata, siostrę polać wodą, 
a sąsiadowi - sąsiada? 
(w lany poniedziałek)  

Ma dwa rogi, cztery nogi, 
z wełny kożuch na mróz srogi 

Trawę skubie cały ranek, 
ten biały........ 

(baranek)  

Jak się nazywa 
skorupka od jajek, 
która się na cacko 
świąteczne nadaje? 

(wydmuszka)  

W różne wzorki malowana, 
cała wkoło opisana 

(pisanka)  

Na Wielkanocne Święta 
pamięta o prezentach 

(zajączek)  



6. "Zajączki" - masaż relaksacyjny w parach do słów wiersza E.Skorek 

A to co? To pół koła 
lub kapelusz grzyba. 

Głowa jak orzech laskowy 
z uszami jak nożyce. 
Mały ogonek, łapka 
i sterczące wąsy. 

Kto mruga czarnym oczkiem i uszami strzyże? 

7. "Bajeczka Wielkanocna" wg A.Galicy - czytanie bajki przez chętnego rodzica. 
  

8. Warsztaty plastyczne - dzieci wspólnie z rodzicami wykonują wielkanocne 
dekoracje ze zgromadzonych materiałów 
 
I stolik - pisanki różnymi technikami 
II stolik - kurczątka w skorupce 
III stolik - zajączki 
IV stolik - świąteczne stroiki 
Prezentacja wykonanych prac na wystawie w holu przedszkola, porządkowanie 
miejsca pracy. 
  

9. Zabawa tropiąca. 
 
Nauczycielka zwraca dzieciom uwagę na zajączka, który w łapce trzyma 
tajemniczy list (list odczytuje chętne dziecko) 

Ahoj, Marynarze! 
Bardzo nam dzisiaj pomogliście. 

Czeka nas jeszcze dużo pracy, ale teraz 
na pewno ze wszystkim zdążymy. 
Dzisiaj musimy się już pożegnać, 

ale obiecuję, że przed Świętami znowu Was odwiedzę. 
Przygotowałem dla Was niespodziankę. 

Szukajcie uważnie. 
Pomoże Wam "BYSTRE OCZKO" 

 
ZAJĄCZEK  

(Dzieci odnajdują list ukryty w pudełku z grą "Bystre oko") 
Brawo! Ale to jeszcze nie koniec poszukiwań. Moja przyjaciółka Kurka 
Złotopiórka ma dla was kolejną wskazówkę 

(dzieci odnajdują kolejny list) 

 

 



KO, KO, KO... jesteście już blisko! Niespodzianka właśnie przypłynęła do 
przedszkola na statku "Pod Żaglami". Powodzenia! 

(dzieci znajdują niespodziankę od zajączka - czekoladowe jajeczka) 

10. Pożegnanie piosenką "Zabawa skończona", podziękowanie dzieciom i rodzicom 
za wspólną zabawę.  

 


