
Propozycje zajęć dla dzieci: 

 

Tydzień: 29.03.2021r. – 02.04.2021r. 

 

Poniedziałek – 29.03.2021r. 

 Obejrzenie edukacyjnego filmu o świętach Wielkanocnych. 

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

 

Rozmowa na temat tradycji wielkanocnych.  

 

 Słuchanie wiersza „Pisanki” D. Gellner. 

 

„Pisanki” D. Gellner 

„Patrzcie, 

ile na stole pisanek! 

Każda ma oczy 

malowane, 

naklejone. 

Każda ma uśmiech 

kolorowy 

i leży na stole grzecznie, 

żeby się nie potłuc 

przypadkiem 

w dzień świąteczny. 

Ale pamiętajcie! 

Pisanki 

nie są do jedzenie. 

Z pisanek się wyklują 

Świąteczne życzenia!” 

Rozmowa na temat wiersza. Opiekun zadaje dziecku pytania: Jak wyglądały pisanki? Gdzie 

one leżały? Dlaczego nie je się pisanek? Czy u Was w domu już zrobiliście pisanki? 

 

 

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


 

 

 „Małe-duże jajo kurze” zabawa ruchowo- naśladowcza. Dziecko razem z 

Opiekunem recytują wierszyk i wykonują określone ruchy. 

 

Małe-duże       Na słowo „małe” – ręce blisko siebie, na słowo „duże” – ręce  rozłożone. 

 

 

jajo kurze,       Rysowanie w powietrzu obiema rękami jajka. 

jajo kurze, 

jajo kurze. 

 

Duże-małe,      Na słowo „duże” – ręce rozłożone, na słowo „małe” – ręce blisko siebie. 

 

 

doskonałe,       Klepanie się po brzuchu 

doskonałe,        

 

mniam.            Klaśnięcie w dłonie. 

 

 Praca w KP3.45. Dzieci wyszukują wielkanocne symbole pokazane na górze i 

kolorują je według wzoru. 

 Rysowanie pisanki po śladzie – zabawa plastyczna. Dziecko rysuje pisankę po 

śladzie, a następnie koloruje według własnego pomysłu. 

 



 



 

 

Wtorek: 30.03.2021r. 

 

 „Liczymy zajączki” – zabawa dydaktyczna. Dziecko dostaje kartkę z czterema 

symbolicznie narysowanymi zajączkami. Opiekun prosi dziecko o wykonanie 

następujących poleceń: 

Dorysuj dwa zające. Ile zająców masz na kartce? 

Dorysuj jeszcze jednego zająca. A teraz ile zajączków masz na kartce? 

Skreśl tyle zajączków, aby na kartce zostało ich tyle, ile masz lat. 

 

 „Wyścigi zajączków” – zabawa ruchowa. Dziecko stoi z jednej strony pokoju, a po 

drugiej stronie jest meta. Na sygnał opiekuna dziecko skacze i pokonuje wyznaczoną 

trasę, złącza nogi, z rąk nad głową robi „zajęcze uszy”. 

 Praca w KP3.46. Dzieci skreślają produkty, z których nie zostały wykonane potrawy. 

Dzielą nazwy potraw na sylaby i kolorują właściwą liczbę kwadratów. Znajdują i 

podają po jednym przykładzie rymów do podanych nazw.  

 „Lustrzane odbicie” – dziecko dorysowuje lustrzane odbicie buzi króliczka, 

następnie koloruje powstały obrazek. 

 Wysłuchanie piosenki o zajączku wielkanocnym. Rozmowa na temat treści 

piosenki: Skąd zając wielkanocny bierze jajka? I dlaczego chowa je w ogrodzie? 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c 



 



Środa: 31.03. 2021r. 

 „Kwoka i kurczątka” – zabawa ruchowa przy muzyce. Opiekun to kwoka, a 

dziecko to kurczaczek. Gdy gra muzyka, dziecko naśladuje sposób poruszania się 

kurcząt (spaceruje, podskakuje, macha „skrzydełkami”, grzebie „pazurkami”), gdy 

muzyka milknie – szybko chowa się pod „skrzydłami” kwoki. Zabawa jest powtarzana 

kilka razy.  

 „Wielkanocny koszyczek” – zabawa dydaktyczna. Opiekun przygotowuje obrazek 

przedstawiający wielkanocny koszyczek. Zadaje dziecku pytania: Co to jest 

święconka? Gdzie się chodzi ze święconką, z kim powinno się iść? Jakie rzeczy 

wkłada się do koszyczka? Dlaczego? Opiekun tłumaczy dziecku, co należy wkładać 

do koszyczka i dlaczego: jajka – nowe życie, baranek – symbol pana Jezusa, owiec – 

wiosna, chleb – żeby go nie zabrakło, babka wielkanocna – radość ze spotkania przy 

wielkanocnym stole.  

 

 
 Praca w KP3.47. Dziecko uzupełnia obrazki nalepkami. Mówi, jakie produkty można 

włożyć do święconki. Następnie koloruje pola zgodnie z kodem. 

 Praca w ZG60. Dziecko rysuje obrazek w tunelu. Rysuje w ramkach tyle kresek, ile 

jest figur każdego rodzaju i w danym położeniu. 

 „Wielkanocne obrazki”. Dziecko łączy w pary takie same obrazki, następnie może je 

pokolorować. 

 



 

 

 



Czwartek 1.04.2021r.  

 

 „Chlapu – chlap” – zabawa ruchowa. Dziecko tańczy w rytmie „deszczowej” 

piosenki (https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ) Podczas słów „kap, 

kap, kap) dziecko naśladuje chlapanie butami w kałuży. 

 Wysłuchanie wiersza Ewy Skarżyńskiej pt. „Wielkanocny stół”. 

„Wielkanocny stół” Ewa. Skarżyńska  

Nasz stół wielkanocny 

haftowany w kwiaty. 

W borówkowej zieleni 

listeczków skrzydlatych 

lukrowana baba 

rozpycha się na nim, 

a przy babie - 

mazurek w owoce przybrany. 

 

Palmy pachną jak łąka 

w samym środku lata. 

Siada mama przy stole, 

A przy mamie tata. 

I my. 

 

Wiosna na nas 

zza firanek zerka, 

a pstrokate pisanki 

chcą tańczyć oberka. 

 

Wpuśćmy wiosnę, 

Niech słońcem 

zabłyśnie nad stołem 

w wielkanocne świętowanie 

jak wiosna wesołe! 

Rozmowa na temat treści wiersza. Opiekun zadaje dziecku pytania. Jak wygląda w wierszu 

stół wielkanocny? Czym jest udekorowany? Co stoi na nim? Kto siada przy stole? Kto zerka 

na wszystkich zza firanek? 

 Praca w KP3.48. Dziecko wycina fragmenty z obrazka ze strony 51 i nakleja je we 

właściwe miejsce. Następnie kończy ozdabianie obrusu.  

 Wysłuchanie piosenki o wielkanocnym stole 

(https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM), rozmowa na temat treści 

piosenki. Jakie potrawy znajdują się na stole? Co zajmuje honorowe miejsce na stole? 

Jakie kwiaty znajdują się w wazonie? 

 „Symbole wielkanocne”. Dziecko otacza pętlą symbole wielkanocne.  

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


 
 



 

 

Piątek 02. 04. 2021r.  

 

 Wysłuchanie wiersza „Śmigus” Marii Konopnickiej, obejrzenie ilustracji. 

 

„Śmigus” Maria Konopnicka 

 

„Panieneczka mała 

Rano dzisiaj wstała: 

Śmigus! Śmigus! 

Dyngus! Dyngus! 

Bo się wody bała. 

Panieneczka mała 

W kątek się schowała! 

Śmigus! Śmigus! 

Dyngus! Dyngus! 

Bo się wody bała. 

Panieneczka mała 

Sukienkę zmaczała: 

Śmigus! Śmigus! 

Dyngus! Dyngus! 

Choć się wody bała!” 

 

 
 

 

 



Rozmowa na temat treści wiersza oraz ilustracji. Opiekun zadaje dziecku pytania: O 

jakim zwyczaju wielkanocnym opowiada autor wiersza? Jak inaczej nazywamy 

śmigus-dyngus? Jak wygląda w naszym regionie ta tradycja? Czy można się obrażać, 

jak zostanie się polanym wodą? 

 

 „Zwierzęta wielkanocne” – zabawa ruchowo-naśladowcza (z reakcją na sygnał). 

Zabawa polega na tym, że dziecko na umówiony sygnał (dźwięk, słowo, obrazek) 

zmienia się we wskazane zwierzę, które jest symbolem Wielkanocy. Naśladuje jego 

sposób poruszania się i wydawane dźwięki. Dodatkowo można ustalić, że dziecko 

musi pokonać wyznaczoną odległość poruszając się w ustalony sposób. 

 „Kolorowanka Śmigus-Dyngus” – dziecko koloruje obrazek. 

 Wysłuchanie piosenki o „lanym poniedziałku”. Rozmowa na temat treści piosenki: 

Jakiej tradycji wielkanocnej dotyczy piosenka? Kogo oblejesz wodą w lany 

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

 Wielkanocny królik z rzeżuchą – praca techniczna. Opiekun przygotowuje dziecku 

następujące materiały: 

– druciki kreatywne, 

– mazaki, 

– nożyczki, 

– wata lub płatki kosmetyczne, 

– ziarna owsa lub rzeżuchy 

– słoik – dobrze, gdyby był z takich szerszych 

– gotowe oczy (można też nakleić papierowe albo narysować je mazakiem) 

Następnie dziecko z pomocą opiekuna wykonuje króliczka, według pomysłu Joanna 

Wilgucka-Drymajło : 

„Łączymy dwa druciki kreatywne o takim samym kolorze – skręcając ich końce ze sobą. 

Owijamy nimi górną część słoika i formujemy kształt uszu królika. 

Naklejamy/rysujemy oczy, nosek i wąsy. 

W słoiku układamy grubą warstwę waty lub podartych płatków kosmetycznych. Sypiemy 

nasiona, zalewamy wodą i… czekamy. 

Już na drugi dzień od posiania ziarna zaczynają nieśmiało kiełkować, a dzieci mają z tego 

mnóstwo radości. Każdy dzień rozpoczynamy teraz od sprawdzenia stanu naszej uprawy. Nie 

zapomnijcie podlać jej od czasu do czasu – właściwie dość często.” 

 

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


Autor zdjęcia: J.  Wilgucka - Drymajło

 



 

 

 


