
 

WIELKANOCNE ZWYCZAJE 

 

 
Witamy Was Kochani! 

 

 

1. Dziś Drogie Przedszkolaki na początek mamy dla Was historyjkę obrazkową . 

Rodziców bardzo prosimy o przeczytanie historyjki i odkrywanie obrazków po 

kolei. 

  

Poniżej umieszczone są 4 obrazki: 

 

I obrazek: Zajączki malują jajka. 

II obrazek: Zajączek wiezie pisanki na taczce. 

III Zajączek  najeżdża na wystający kamień, wskutek czego wypadają mu pisanki. 

IV obrazek: Z pisanek wykluwają się kurczęta w takie same wzorki, jakie były na 

skorupkach. 

 

Rodzic pokazuje I obrazek i mówi: 

 

Zbliżały się Święta Wielkanocne. Zajączki miały pełne ręce pracy, bo im kury z okolicy 

niosły jajka. Kto je zliczy? (dziecko liczy jajka). Każda z kurek chciała, aby jej jajko kolorową 

było pisanką. Więc zajączki pędzlem w lewo, pędzelkiem w prawo - taka praca jest zabawą. 

Te w kwiatuszki, tamte w paski, uwijały się Szaraczki. 

 

II obrazek. Zajączek wiezie pomalowane jajka czyli pisanki na taczce, by oddać je kurom. 

III obrazek. Nagle (rodzic pokazuje trzeci obrazek): 

 

-         Dzieci próbują opowiedzieć co wydarzyło się dalej. 

-         Dlaczego zajączkowi wypadły pisanki? 

-         Co odczuwał zajączek? 

 

IV obrazek. Jednak to nie koniec przygody, bo oto (rodzic odsłania czwarty obrazek). 

 

-         Co się stało? 

-         A co teraz przeżywał zajączek? 

-         Czy wiecie, co to jest pisanka? 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

2. Kolejna aktywność to zabawa paluszkowa  „Zajączki”. 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca. 

(dziecko zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi). 

 

 

 

3. Co pasuje do Świąt Wielkanocnych? Jestem pewna, że wiecie!  

Dzieci przyglądają się obrazkom, które związane są ze Świętami Wielkanocnymi i Bożego 

Narodzenia: koszyk, pisanki, palma, bombki, prezenty, choinka.  

Dzieci wybierają te, które pasują do zbliżających się Świąt Wielkanocnych i próbują 

uzasadnić swoją odpowiedź. 



             

 

 

 

                       

 

 

                   

 

 



4. Zabawa ruchowa z elementem orientacji „Wielkanocne zajączki”.  

Na dywanie rozłożone sylwety pisanek między którymi dzieci będą się poruszać podczas 

muzyki: 

https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg&ab_channel=brygadapolska 

 

a na przerwę w muzyce – stają: na pisance, przed pisanką, za pisanką (rodzic wcześniej 

demonstruje). Przed zabawą rodzic zamienia dzieci „w zajączki” słowami: 

 

Hokus - pokus, ecie – pecie, zajączkami zostaniecie. 

Już zajączków cały tłum skacze zwinnie: szur, szur, szur. 

 

 

5. Na koniec dzisiejszego dnia propozycja doświadczeń z jajkiem do wykonania za zgodą 

i oczywiście pod opieką rodziców.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MrqLMMzKAIw&ab_channel=bluefingersbywiola 

 

i kilka Świątecznych obrazków. Wybierz jeden z nich i pięknie pokoloruj :)  

 

              



 

 

 

            

 

 

 

Powodzenia! Do jutra! :) 

 

Pani Kinga i Pani Gosia 

 

 

 

 

 


