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Propozycje aktywności: 

1. Eksperyment: Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże? 
Dwie szklanki z wodą i dwa jajka: świeże i stare. 
Nalewamy do obu szklanek wodę (po pół szklanki). Prezentujemy dzieciom dwa jajka i pytamy: Czy 

wiecie, po czym poznać, że jajko jest świeże? Prosimy dzieci, aby włożyły do każdej szklanki po jednym 

jajku i obserwowały, co się z nimi dzieje. Czy w obu szklankach jajka zachowują się tak samo? Jajko, 

które jest świeże, opada na dno, a to, które jest stare, unosi się do góry. 

2. Swobodne improwizacje ruchowe do utworu M. Musorgskiego Taniec kurcząt w 
skorupkach.  

Link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=pjXHbFcA3Ok 
Podajemy dzieciom tytuł nagrania. Dzieci, w wybrany przez siebie sposób, próbują ilustrować 

muzykę. 

3. Prezentowanie koszyczka wielkanocnego i wyjaśnianie jego symboliki.  
Prezentujemy koszyczek wielkanocny i jego zawartość. Dzieci nazywają znajdujące się w nim przed-
mioty. Wyjaśniamy ich symbolikę. 

 



4. 4 latki - Karta pracy, cz. 2, nr 28. 
Dzieci: 
 rysują koszyk po śladzie, 
 kolorują koszyk i jajka, 
 naklejają naklejki, 
 nazywają kolory pisanek. 

 
3latki – kolorują koszyk wielkanocny (do pobrania w osobnym linku). 
 

5. Rozmowa na temat: Jakie są jajka? (z wykorzystaniem okazów).  
Jajka: kurze, kacze, przepiórcze, strusie (okazy), spodeczek – w miarę możliwości. Jeśli nie mamy 
prawdziwych jaj, poszukajcie wspólnie obrazków w Internecie i porównajcie ich wielkość, kolor, 
fakturę, wzór, itp. 

Rozbijcie na spodeczku jajko. Pokażcie dzieciom żółtko i białko. Porozmawiają o tym, jakie zwierzę 

może wykluwać się z jajka (np.: kurczątko, wrona itp.). Z bardziej dociekliwymi dziećmi możecie tez 

omówić budowę jaja na obrazku a potem poszukać tych samych elementów w rozbitych na 

spodeczku jajku. 

 

 
6. Zajęcia przyrodnicze: Zakładamy hodowlę rzeżuchy. 

Spodki, wata, nasiona rzeżuchy, woda. 
Przypomnienie, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć.  
Dzieci odpowiadają na pytanie: Czego potrzebuje roślina, żeby rosnąć? 

Dzieci układają delikatnie watę na spodkach, wysypują rzeżuchę i ją podlewają. Umieszczają spodki z 

nasionami na parapecie okna. Należy pamiętać o regularnym podlewaniu i obserwowaniu roślin. 

Określa też związek rzeżuchy ze zbliżającymi się świętami. 

Uwaga: być może większość z was już posadziło rzeżuchę wcześniej. Jeśli nie, można to zrobić teraz. 

Nie będzie ona co prawda bujna i zielona na świąteczne dni, ale jest świetnym dodatkiem do 

kanapek czy sałatek także po świętach! 

7. Karta pracy  

3 latki cz. 2, nr 11  

4 latki cz. 2, nr 29 

 

8. Zajęcia dowolne, zgodne z zainteresowaniami: 

- kolorowanie pisanki (do wydruku w osobnym linku) 



- wyklejanie pisanki (bibułą, papierem kolorowym, ziarnami, cekinami, brokatem, itp.) 

- kolorowanie obrazków zajączka, kurczaczka, stroika wielkanocnego  https://www.e-

kolorowanki.eu/wielkanoc-kolorowanki/ 

- układanie puzzli o tematyce wielkanocnej 

- BYCIE RAZEM. 
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