
Motylki – Poniedziałek – 06.04.2020 

Temat: Jak przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych? 

1. Na początek dnia zabawa ruchowa – „Na ziemi zostaje”: 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4&list=PLqHpNupSMI3JmxVUv0SFrP

eQZ0Xfm8n6t  

2. Jak przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych? – próba odpowiedzi na pytanie na 

podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania „Wielkanocny zajączek”.  

Opowiadanie ,,Wielkanocny zajączek” 

W sobotę od rana przygotowywaliśmy „święconkę”. To taki pleciony koszyczek, w którym 

jest kawałek chlebka, kiełbaski i jajka na twardo. Właśnie siedzieliśmy z babcią w kuchni  

i obieraliśmy cebulę. – Babciu, a do czego nam te łupinki od cebuli? – spytałem. 

– Popatrz, Michałku – babcia włożyła do garnuszka całą garść cebulowych łupinek i nalała 

wody. – Teraz ugotujemy w tych łupinkach jajka. Kiedy woda będzie wrzeć, łupiny puszczą 

sok i zabarwią skorupki na brązowo. Po wystygnięciu takie jajka można ładnie ozdobić. 

– Babciu, ale jak? – byłem ciekaw. – Trochę cierpliwości – powiedziała babcia. 

Jajka się ugotowały. Jak wystygły, babcia wzięła jedno i grubą igłą do szycia zaczęła je 

wydrapywać. 

– Babciu, ja tak nie umiem. 

– Ty możesz zrobić pisankę. Weź pędzelek i ładnie pomaluj jajko farbkami. 

– Dobrze. To ja namaluję wyścigówkę i żołnierza – postanowiłem. 

– Wiem, że lubisz malować żołnierzy, ale na pisance malujemy kwiaty, bazie, różne szlaczki  

i zygzaczki. 

Kiedy nasza święconka była gotowa, wziąłem koszyczek i pobiegłem do Miśki, żeby się 

pochwalić. Ona też miała śliczny koszyczek. A potem poszliśmy do kościoła. Tam był taki 

długi stół i stało na nim mnóstwo święconek. Nasze były najładniejsze. W kąciku stała 

jaskinia z kartonu i szarego papieru, a w środku ktoś leżał pod prześcieradłem. 

– Tu jest grób Pana Jezusa – powiedziała babcia. 

– To on umarł? – spytała Misia. 

– Tak, ale potem zmartwychwstał. 

– To dlaczego tu leży? – zupełnie nie mogłem zrozumieć. 

– Tu prawdziwego Pana Jezusa nie ma. To jest taki symboliczny grób. Żebyśmy pamiętali. 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4&list=PLqHpNupSMI3JmxVUv0SFrPeQZ0Xfm8n6t
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4&list=PLqHpNupSMI3JmxVUv0SFrPeQZ0Xfm8n6t


W niedzielę rano usłyszałem na schodach jakiś turkot. 

– Co ci przyniósł zajączek? – Michasia wpadła do mojego pokoju jak bomba. – Ja mam 

wózek dla lalki i ubranka. A co ty dostałeś? – spytała. 

– Robota, takiego, co chodzi i mówi. – Zajączek chyba siedział w krzakach na podwórku  

i słyszał, jak powiedziałem Bartkowi, że chciałbym takiego mieć. 

– Dzień dobry, Michasiu. Wesołego Alleluja – powiedziała moja mama. – O! Jaki ładny 

wózek. To od zajączka? 

– Tak, proszę pani. I jeszcze ubranka dla mojego bobaska. 

– No, to się zaczęło. Dziewczyny zawsze gadają o ciuchach – westchnąłem. 

– Nie tylko, syneczku. O kosmetykach też – mamusia roześmiała się. – Ja dostałam od 

zajączka moje ulubione perfumy. Jaki mądry ten zajączek – mama pogłaskała po policzku 

tatę, który właśnie wszedł. 

– Oj tak, bardzo mądry i ma dobry gust. Ja dostałem bardzo elegancki krawat – tata był 

jeszcze w piżamie, ale na szyi miał zawiązany nowy krawat i wyglądał bardzo śmiesznie. 

– No, kochani, ale chyba już czas się ubrać i zasiąść do świątecznego śniadania? – 

powiedziała mama. 

– To ja też już lecę, u mnie też jest śniadanie – Miśka złapała wózek z ubrankami i już jej nie 

było. 

Na stole stały talerze i szklanki i półmiski, a także waza z zupą. Była wędlinka i jajka. 

Wszyscy złożyliśmy sobie życzenia. Uściskałem mamusię i powiedziałem jej, że bardzo ją 

kocham i życzyłem, żeby była zawsze uśmiechnięta. Dziadkowi i babci życzyłem stu lat,  

a tacie, żeby zawsze wszystko mu się udawało. 

– Michałku, podaj mi swój głęboki talerzyk, dam ci żurku z białą kiełbaską – mama zdjęła 

pokrywkę z wazy. 

– Nie lubię, nie chcę – skrzywiłem się i zakryłem rękami talerz. 

– Michałku, a czy ty kiedyś jadłeś żurek z białą kiełbaską? – mama popatrzyła na mnie. 

– Nie lubię! Jak w przedszkolu był żurek, to też nie jadłem – upierałem się. 

– Michałku, zrobimy tak. Naleję ci tylko łyżkę, spróbujesz i jak ci nie będzie smakowało, to 

nie będę cię zmuszała. Dobrze? – spytała mama pojednawczo. 

– Dobrze, ale tylko łyżeczkę. Taką malutką – pokazałem paluszkami. Spróbowałem, i wiecie 

co? Żurek jest pyszny. I biała kiełbaska też. Nie chciałem jej jeść, bo się bałem, że będzie 

niedobra. 

A kiedy mama zapytała: – Kto ma ochotę na jajeczko faszerowane, to pierwszy 

powiedziałem: 



– Ja poproszę – i też było bardzo dobre. Mniam, mniam. Teraz już wiem, że nie można 

mówić, że się czegoś nie lubi, tylko najpierw trzeba spróbować. 

W koszyczku święconka, 

wszystko dziś smakuje.  

Pan Jezus zmartwychwstał, 

każdy się raduje. 

 

Rozmowa z dziećmi na temat opowiadania. Wspólne ustalenie, jak wyglądają przygotowania 

do Świąt Wielkanocnych: wykonuje się palmy, robi porządki, sieje rzeżuchę, piecze mazurki  

i baby, maluje jajka, święci pokarmy.  

 

3. Praca plastyczna – Tulipany lub Baranek  

 Tulipany – wykonanie kwiatów z kolorowego papieru i plastikowych rurek. 

Wycinanie liści i kwiatów z kolorowego papieru i przymocowanie ich przy pomocy 

taśmy klejącej do plastikowych rurek. 

Potrzebne będą: zielone plastikowe rurki, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca.  

LINK: http://www.kreatywniewdomu.pl/2017/03/tulipan-z-papieru-w-5-minut.html 

 

Szablon liści: 
 

                                                  

http://www.kreatywniewdomu.pl/2017/03/tulipan-z-papieru-w-5-minut.html


Szablon kwiatów: 

 

 

 

 



 Baranek  

Potrzebne będą – kilka płatków kosmetycznych, papier wycinankowy, wykałaczka lub 

słomka, klej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA PRACY 1. Szlaczki – rysuj po śladzie.  

 

 

 

 



KARTA PRACY 2. 

 



07.04.2020
Temat dnia: Wielkanocne uprawy.

„Ziarenko do ziarenka” - przeliczanie ziaren oraz dokładanie i odejmowanie na konkretach. 
Układanie z fasolek figur geometrycznych i innych dowolnych kształtów. (Najlepiej użyć 
prawdziwej fasoli, jeśli są trudności z dostępem można użyć wydrukowane obrazki, które znajdują 
się poniżej.

Fasolki ułożone w rzędzie, przeliczamy od lewej do prawej:

Dokładanie: przelicz fasolki (są 4), dołóż 2 pozostałe, przelicz. 

Wysiej rzeżuchę:

Rzeżucha to bardzo zdrowa roślina, która zawiera wiele witamin (C,A,B1). Watro ją dodawać do 
kanapek, czy sałatek. Jest nieodzownym symbolem Świąt Wielkiej Nocy.

Jak posiać rzeżuchę?
 Najlepiej rzeżuchę na zwilżoną watę. Potrzebne Ci będą:

– opakowanie lub 2 nasion rzezuchy
– wata lub lignina
– woda
– płaskie naczynie (np. talerz)

1. Do naczynia włóż watę lub ligninę, możesz też rozłożyć ją na płaskim talerzu albo obłożyć 
nią zewnętrzną stronę salaterki (wówczas rzeżucha będzie przypominać zieloną górkę).

2. Zwilż watę wodą.
3. Rozsyp nasiona rzeżuchy. Postaraj się to zrobić w miarę równomiernie by nie było łysych 

miejsc, spryskaj je wodą(może w tym pomóc dorosły).\
4. Podlewaj regularrnie rzeżuchę wodą.



5. Codziennie sprawdzaj co się zmieniło, możesz robić zdjęcia, które udokumentują uprawę.
6. Po ok. tygodniu rzeżuchę będzie można zjeść. Smacznego!

„Wielkanocne sylabki” - dzielenie słów kojarzących się z Wielkanocą na sylaby oraz wykonywanie 
zadań ruchowych do wyrazów:

KUR -CZA – CZEK – podziel na sylaby i klaśnij tyle razy, ile jest sylab w wyrazie



ZA-JĄC – podziel wyraz na sylaby i podskocz tyle razy, ile jest sylab w wyrazie

PI -SAN-KA – podziel wyraz na sylaby i zrób tyle obrotów wokół siebie, ile jest sylab w wyrazie





Motylki – Środa – 08.04.2020 

Temat: Pisanki  

1. „Prosto z jajka” – wysłuchanie opowiadania M. Węgrzeckiej. Rodzic układa na stoliku 

obrazki przedstawiające jajko, kurczątko i kurę.  

   

Następnie czyta opowiadanie: 

Prosto z jajka 

Śpię. Śni mi się rozświetlona słońcem łąka. Rozchichotany motyl huśta się na 

wysokim źdźble trawy. Fioletowe dzwonki grają na kroplach rosy. Stuk! Stuk! Stuk!  

W stronę dzwonków leci pszczoła. Odwraca głowę, żeby popatrzeć na motyla.  

- Uważaj! – krzyczę do niej. – Z drugiej strony leci twoja przyjaciółka.  

Stuk! Stuk! Stuk!  

- Ko, ko, ko, kochane dzieci! Czas wstawać ! – słyszę nagle. Ale po co wstawać? Jest tak 

ciepło i miło… No, może trochę ciasno…  

Stuk! Stuk! Stuk!  

- Ko, ko, ko! Trudno. Wstaję. 

Każdy, kto próbował stanąć w jajku, wie, jakie to trudne. Ale się nie poddaję. 

Naprężam się i naprężam… i nagle wpada mi do głowy genialna myśl – mięśnie to nie 

wszystko. Mogę przecież ruszyć głową!  

 Zaczynam dziobać. Najpierw delikatnie, potem coraz mocniej i mocniej. W końcu 

skorupka pęka. Robię wielką dziurę i ostrożnie wystawiam dziób na zewnątrz. Świat wygląda 

prawie tak samo, jak go sobie wyobrażałem. Jest tylko trochę większy i bardziej hałaśliwy. 

No i w koło podskakuje piszczący tłum żółtych opierzonych kulek. Ale to mnie akurat nie 

dziwi, bo ja też jestem żółty. Wychodzę. I też podskakuję i piszczę. Mama zagarnia nas 

skrzydłem i zaprasza na śniadanie. W samą porę, bo już w dziobie mi zaschło od tego 

popiskiwania. Co sił w nogach biegnę do mojej miseczki. Mama zagdakuje się ze śmiechu.  



-Spójrzcie na tego piskacza – mówi, głaszcząc ,mnie po głowie – wielki jak smok i pije jak 

smok. 

Dumnie prężę pierś i zanurzam dziób w wodzie. Bo ja jestem kurczę Smok. Żółty 

smok.  

I kiedyś będę wielki. I sławny.  

 

Rodzic zadaje pytania dotyczące tekstu: 

 Gdzie spał kurczaczek? 

 Co mu się śniło? 

 Kto obudził kurczaczka? 

 W jaki sposób kurczaczek wydostał się ze skorupki?  

 Co zobaczył, gdy po raz pierwszy wyszedł na świat? 

 Dlaczego mama nazwała go smokiem? 

Rodzic podkreśla, że kurczakom, tak samo jak innym zwierzętom, do życia potrzebna 

jest woda.  

2. Po co nam jajka?  - rozmowa kierowana przy obrazkach, uświadomienie wartości 

odżywczych produktów i potraw zawierających jajka (Jajka odgrywają ważną rolę  

w naszym odżywianiu. Są bogate w witaminy B, A, D i K. Korzystnie wpływają na 

nasz wzrok, kości oraz ząbki). Rodzic rozkłada grzbietami do góry obrazki 

przedstawiające potrawy oraz produkty wykonana z jajek, np. jajecznica, omlet, 

naleśniki, makaron, jajko na miękko, ciasto, jajka sadzone. Dzieci kolejno odkrywają 

ilustracje i nazywają je.  
 

 

 

           

                   JAJECZNICA                                          OMLET     



                  

                     NALEŚNIKI                                            MAKARON 

 

 

      

                      JAJKA SADZONE                               JAJKO NA MIĘKKO 

 

 

  

               CIASTO  

 

 

 

 



Na koniec rodzic pokazuje ozdobioną pisankę jako kolejny przykład wykorzystania jajek. 

 

3. Dlaczego nie tonie? – zabawa badawcza, badanie zachowania się jajka zanurzonego  

w wodzie i rozworze soli. Rodzic pokazuje dwie szklanki napełnione wodą – w jednej 

wcześniej rozpuścił dwie łyżki soli. Do każdej szklanki wkłada jajko. W jednej jajko opada 

na dno, a w drugiej utrzymuje się na powierzchni. Dzieci próbują odgadnąć, dlaczego tak 

się dzieje, mogą wąchać i próbować wodę. Rodzic podsumowuje doświadczenie (Jajko 

pływa ponieważ woda stała się gęsta, łatwiej jest pływać w słonej niż w słodkiej wodzie).   

Również to doświadczenie możecie obejrzeć tutaj:  

 https://www.youtube.com/watch?v=g-UxSTTwzQ8 

 

4. Dodatkowe zabawy muzyczne: 

 Rytmizowanie słów piosenki „Wieziemy tu kogucika” . Rodzic recytuje fragment 

wiersza w dowolnym rytmie. Dzieci na zasadzie echa powtarzają rytmicznie za 

rodzicem: 

Wieziemy tu kogucika, 

Dajcie jajek do koszyka,. 

Dajcie aby choć ze cztery, 

A do tego ze dwa sery. 

Dla kogucika! 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=TV1D0I8SWPo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g-UxSTTwzQ8
https://www.youtube.com/watch?v=TV1D0I8SWPo


 Powtarzanie na zasadzie echa fragmentu wierszyka „Dyngu, dyngu, dyngusie…”: 

Dyngu, dyngu, dyngusie. 

Leży placek na obrusie. 

Mama kraje, tata daje, 

Proszę malowane jaje. 

Dzieci powtarzają wierszyk, zmieniając dynamikę, tępo i wysokość słów, np. cicho, głośno, 

wolno, szybko, nisko, wysoko.  

 

5. Kolorowe pisanki - Jeśli jeszcze nie robiliście pisanek, to zapraszam was do wspólnego 

malowania jajek. (Ugotujcie jajko na twardo lub użyjcie styropianowego jajka, albo 

wydrukowanego szablonu)Ozdóbcie jajka według własnego pomysłu. Możecie 

wykorzystać, farby, klej i bibułę, konfetti, brokat, wycinanki, naklejki, itp. Poniżej kilka 

przykładów: 

 

https://ekodziecko.com/pastelowe-pisanki 

https://www.youtube.com/watch?v=rP7BsJGtd0o 

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

https://www.youtube.com/watch?v=lEOgtrS3Uk8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ekodziecko.com/pastelowe-pisanki
https://www.youtube.com/watch?v=rP7BsJGtd0o
https://www.youtube.com/watch?v=vpYWhEaXMqI
https://www.youtube.com/watch?v=lEOgtrS3Uk8


Karta pracy 1. Ułóż pisanki według kodu.  
 

 

 

 

 



 

 

 

Wytnij nas: 

 



 

 

 

 



09.04.2020
Temat dnia: Szukamy baranka.

„Gdzie jesteś baranku?” - rozłożenie w różnych miejscach pokoju kolorowych postaci baranka 

wielkanocnego (w koszyku, na podłodze, obok klocków, przed drzwiami itp. Zbieranie baranków i 

głośne mówienie, gdzie baranek się znajdował posługując się określeniami: w, na, obok, przed. 

Przeliczanie baranków w zakresie możliwości dzieci. Rozwijanie orientacji przestrzennej. 

Baranki zamieszczone  poniżej wydrukuj  i pokoloruj każsego na inny kolor. 



„Wełniany baranek” - nauka piosenki.Słuchanie oraz próby wspólnego śpiewu. Kształtowanie 

poczucia rytmu, wyobrażni muzycznej i ekspresji ruchowej. 

Ten mały nasz baranek 

wszyściutko ma wełniane. 

Lali la, lali la, lali la./bis

Wełniane ma trzewiczki,

wełniane rękawiczki.

Lali la, lali la, lali la./bis

Co tu robisz, baranku? 

Chłodno dzisiaj od ranka, 

chmurki w niebie jak pianka. 

Lali la, lali la, la la.

Wełniane masz trzewiczki,

wełniane rękawiczki.

Lali la, lali la, lali la! /bis

Ten mały nasz baranek 

wszyściutko ma wełniane.

Lali la, lali la, lali la./bis

W kołnierzu futra pełnym

ma łebek cały z wełny.

Lali la, lali la, lali la./bis 

Ślicznie ci jest, baranku, 

w tym wełnianym ubranku, 

ślicznie ci jest, baranku. 

Lali la, lali la, la la.

W kołnierzu futra pełnym

masz łebek cały z wełny.

Lali la, lali la, lali la!/bis[1]

https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ 



Zabawy dodatkowe w ramach pracy indywidualnej:

Wielkanocne ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę – 

rodzic prezentuje ćwiczenia, a dzieci je naśladują.

Jajko – dzieci otwierają i zamykają wargi, układając je tak, aby były zaokrąglone jak jajko.

Gorące jajko – dzieci nabierają powietrze nosem, a wypuszczają ustami, naśladując dmuchanie na 

jajka.

Wkładamy jajka do koszyczka – dzieci unoszą język za zęby i zatrzymują go tam, a następnie 

przeliczają kolejne jajka, używają liczebników porządkowych.

Rogi baranka – baranek wielkanocny ma okrągłe rogi – dzieci rysują językiem kółeczka, 

przesuwając jego czubek po górnej wardze i dolnej wardze.

Baranki na hali  - baranki wędrują w górę i w dół, pasąc się na hali – dzieci opierają czubek języka

raz za górnymi zębami, a raz za dolnymi. 

Kura liczy kurczęta – dzieci dotykają czubkiem języka do każdego zęba w jamie ustnej: najpierw na

dole, potem na górze. 

Masażyk pisanka – rodzic i dziecko lub dziecko plus drugie dziecko (rodzeństwo). W parze jedna 

osoba zamienia się w pisankę, siada na dywanie w siadzie skrzyżnym, druga osoba siada za nim, w 

siadzie rozkrocznym i na plecach rysuje wzory zgodnie z poleceniami np. paski poziome, paski 

pionowe,kropki, kratka itp. Następnie jest zmiana. 

Ćwiczenia oddechowe „Koszyczek i jajeczka” - konieczny będzie rysunek koszyczka, kolorowa 

słomka i kolorowe papierowe pisanki. Zadanie: przeniesienie pisanki do koszyczka za pomocą 

słomki (dziecko kładzie słomkę na papierowym jajku, wciąga powietrze w słomkę, zasysając jajko, 

przenosi jajko do koszyczka. 





Karty pracy :





Motylki – piątek – 10.04.2020 

Temat: Tradycje Świąt Wielkanocnych 

1. „Jakie są tradycje Świąt Wielkanocnych” – próba odpowiedzi na pytanie na podstawie 

doświadczeń dzieci i opowiadania A. Galicy „Bajeczka wielkanocna”. 

Bajeczka wielkanocna 

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

Kotki zaczęty wychylać się z pączków. 

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

musimy wstawać?  

A Słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:  

- Tak to już jest, że 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 Kurczaczek.  

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

kokardką.  

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

Wielkanoc.      

Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało promykami świeżą trawę, aż 

w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy  

i wyciągnęło na łąkę. 

 - Co się stało, co się stało? - Zajączek przecierał łapką oczy.   

- Już czas, Wielkanoc za pasem - odpowiedziało Słońce - a co to 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 - dzeń, dzeń – dzeń 

Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyję, 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  

podskakuje na łące.  

Wielkanocne Kotki,  

robiąc miny słodkie,  

już wyjrzały z pączka,  

siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc?  

Wierzbę pytają.  

 

Powyższe opowiadanie dostępne jest również tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=jlPybHC-pho  

Rodzic zadaje pytania:  

 Kogo obudziło wiosenne Słonko? 

 Dlaczego Słońce ich obudziło? 

Następnie rodzic pokazuje przedstawione ilustracje, lub rekwizyty (jeśli to możliwe): gałązkę 
wierzby, kurczaczka z wełny, czekoladowego zajączka, baranka z cukru. 

               

Rodzic mówi: Z gałązek wierzby z „kotkami” robi się palmy wielkanocne, które święci się na 
tydzień przed Świętami Wielkanocnymi, w Niedzielę Palmową. Kurczaczki, Zajączki, 
Baranki to symbole Świąt. Te zwierzęce postacie ozdabiają stół wielkanocny i wkładane są do 
koszyka wielkanocnego.  

https://www.youtube.com/watch?v=jlPybHC-pho


2. Koszyczek wielkanocny – co włożymy do koszyczka wielkanocnego?  
 

W Wielką Sobotę święcone są wielkanocne koszyki, które wypełnione są różnymi rodzajami pokarmów: 
 

 

 

 



3. Zagadki wielkanocne – utrwalenie wiadomości o zwyczajach wielkanocnych. 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

      
      

4. „W koszyku” – zabawa ruchowa – Rodzic rzuca piłkę do dziecka, wymieniając przy tym nazwę 

produktów spożywczych. Jeśli dany produkt jest w koszyczku wielkanocnym, dziecko łapie piłkę  

i odrzuca ją do rodzica, a jeśli ten produkt nie znajduje się w koszyczku wielkanocnym, to dziecko nie 

łapie piłki.  

Usiadły na gałązce 
wierzby kotki, jak na 

obrazie. Są szare, 
puchate, pewnie już 

wiesz, że to… 

Mogą zaszywać się  
w lesie lub skakać po 

łące. Mogą też być 
czekoladowe to … 

 

Wełniane ma 
trzewiczki, wełniane 

rękawiczki… 

Gdy skorupka jajka 

pęka, wychodzi  
z jajeczka. Wygląda 

wtedy jak mała, 
żółciutka kuleczka… 



 

5. Wielkanocne ćwiczenia - Przygotowujemy kolorowe obrazki z zadaniami do wykonania (proszę je 

wyciąć). Dziecko losuje z koszyczka obrazek - można na zasadzie wielkanocnej wyliczanki: „Wielkanocna 

wyliczanka królik, pisklak i pisanka, raz, dwa, trzy co w koszyczku niesiesz ty?” - po czym rodzic czyta 

polecenie z wylosowanego obrazka, a dziecko wykonuje ćwiczenie.  

                    

 

                  



 

             

 

Również zamiast obrazków mogą Państwo wykożystać wielkanocną ruletkę, dostępną pod linkiem: 

https://wordwall.net/pl/resource/1247582/wielkanocne-zabawy-ruchowe  

 

            

 

https://wordwall.net/pl/resource/1247582/wielkanocne-zabawy-ruchowe
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