
PROPOZYCJA DZIAŁAŃ Z  DZIECKIEM  NA  DNI  OD  6 IV – 10 IV 20 r. 

GRUPA  III 

 

Temat: Wielkanoc 

6 IV 2020 r. – poniedziałek 

1. „Wyścigi wielkanocnego zajączka” ‒ na podłodze w jednej części pokoju rodzic układa linię 

startu, a po przeciwnej stronie – linię mety (można do tego wykorzystać np. skakankę, taśmę 

malarską). Prosimy, aby dziecko stanęło na linii startu i na hasło „start!” przemieściło się do linii 

mety w ustalony sposób, np. skacząc obunóż, na jednej noce, układając stopę za stopą. Można 

mierzyć czas, proponować inny sposób przemieszczania się, a także wziąć udział w rywalizacji! 

2. Oglądanie ilustracji związanych ze Świętami Wielkanocnymi: Rozmowa z rodzicem 

dotycząca obchodzenia Świąt Wielkanocnych w rodzinie, tradycji i zwyczajów, wykonywanych 

ozdób itp. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOC-PLANSZE.pdf 

3. Rozwiązywanie  zagadek związanych z symboliką Świąt Wielkanocnych: 

Ma długie uszy i pięknie skacze, 

lubi marchewkę oraz sałatę. (zając) 

Na stole stoi kosz, 

a w nim leżą białe, żółte, nakrapiane, 

na Wielkanoc malowane. (pisanki) 

 

Świecimy je na tydzień przed Wielkanocą. 

Są barwne, kolorowe zrobione 

z gałązek wierzby, bazi 

lub sztucznych kwiatów.(palma wielkanocna) 

 

Żółciutkie kuleczki za kurką się toczą. 

Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą (kurczątka) 

 

Ma mięciutką wełnę i złociste różki, 

a w Wielkanoc siedzi na łące z rzeżuszki. (baranek) 

 

Na wierzchu skorupka, w środku żółto-białe, 

można z nich zrobić pisanki wspaniałe. (jajka) 

 

Wiklinowy i pleciony na święconkę 

Przeznaczony. (koszyk) 

 

-  Z jakimi świętami  związane  są  rozwiązania  zagadek? 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOC-PLANSZE.pdf


4. Karty pracy: 6-latki: zamaluj litery, które są potrzebne do napisania podanego wyrazu w 

ramce: 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-KARTY-PRACY-

1-kolorowe.pdf 

5latki- narysuj tyle kresek, z ilu sylab składa się nazwa danego obrazka: 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-KARTY-PRACY-

2-kolorowe.pdf 

 

5. Zabawa  matematyczna ,,Policz  i  rozwiąż  hasło’’ 

https://matmag.pl/upload/dodawanie-w-zakresie-10-zestaw-2.pdf 

Prośba  do  Rodziców! 

- proszę  rozciąć  działania  matematyczne i wybrać   9  spośród wszystkich  tak, aby  wyniki 

wynosiły  od  2 do 10 i  się  nie powtarzały. Na  odwrocie kartoników   proszę  napisać  

pojedyncze  litery,  przyporządkowując  jednemu  wynikowi – jedną literę: 

Wynik  2 – W                        Wynik  7 - A 

Wynik 3 – I                            Wynik  8 - N 

Wynik  4 – E                          Wynik  9 - O 

Wynik  5 – L                          Wynik  10 - C 

Wynik  6 - K 

Zadanie  dla  dziecka: 

- ułóż  wyniki  dodawania  w  kolejności  wzrastającej ( 2, 3, 4….itd.). Po  ułożeniu  Rodzic  

sprawdza – jeżeli jest  dobrze,  dziecko  przekłada  kartoniki  na  drugą  stronę.  Próbuje 

odczytać  hasło: ,,WIELKANOC’’. 

Uwaga! 

Dziecko  może  przykleić  na środku  kartki  z  bloku  ułożone  hasło  i  dorysować  wokół  niego  

elementy, które  kojarzą  się  z  WIELKANOCĄ. 

 

7 IV 20 r.  – wtorek 

 

1. Słuchanie  opowiadania  Agnieszki  Galicy  pt. ,,Bajeczka  wielkanocna’’ 

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

zaczęły wychylać się z pączków. 

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

wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-KARTY-PRACY-1-kolorowe.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-KARTY-PRACY-1-kolorowe.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-KARTY-PRACY-2-kolorowe.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-KARTY-PRACY-2-kolorowe.pdf
https://matmag.pl/upload/dodawanie-w-zakresie-10-zestaw-2.pdf


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, żółty Kurczaczek. 

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

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

Wielkanoc. 

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

w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. 

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

Podskakują na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

Robiąc miny słodkie, 

Już wyjrzały z pączka, 

Siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc 

Wierzbę pytają. 

Rozmowa z dzieckiem na temat opowiadania: 

- Kto wędrował nad łąką? 

- Kogo najpierw obudziło słoneczko 

- Kto jeszcze został obudzony przez słoneczko? 

- Z jakiego powodu słonce wszystkich budziło? 

- Czy wiesz, że są to symbole Świąt Wielkanocnych? 

 

 Rodzic wyjaśnia znaczenie poszczególnych symboli: 

- Baranek – zwycięstwo, niewinność, wolność, 



- Jajka – nowe życie, 

- Borówki – wiosna, zieleń radość, nadzieja, 

- Szynki, wędliny – dobrobyt, 

- Chleb – ciało Chrystusa. 

2. Praca plastyczna- na podstawie opowiadania dziecko rysuje gałązki wierzby oraz wierzbowe 

kotki, na kartce z bloku rysunkowego. Można użyć do tego farb lub kredek. Do przedstawienia 

„kotków” warto posłużyć się watą lub kawałkami białej plasteliny. 

3. Zabawa  ruchowa ,,Wyścig  zajączków’’ Do  zabawy  można  zastosować groch lub kaszę 

wsypany  np. do woreczka na mrożonki. A teraz reguły gry! Na mecie ustawia się jedno lub 

więcej dzieci ( rodzeństwo – jeśli  jest) w pozycji na czworaka (mama czy tata również mogą). 

Zawodnicy mają na plecach balast, w postaci woreczka. Każdy porusza się na czworaka, 

najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie, zaznaczamy od miejsca dokąd zając dotarł. 

Dziecko lubi poprawiać swój rekord i próbować dojść za każdym razem dalej. I tak zabawa 

może trwać naprawdę długo. 

4. Labirynt: zadaniem dziecka jest doprowadzić świątecznego króliczka do sałaty. 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/labirynt-z-kroliczkami-wielkanocnymi/ 

5. Karta pracy: znajdź i pokoloruj obrazki . 

http://proliberis.org/images/dla_dzieci/wycinanki_wielkanoc/proliberis_org_wielkanoc_obrazki_

1.pdf 

 

8 IV 2020 r.  – środa 

1. „Wielkie pranie” – rodzic zaprasza dziecko do pomocy w układaniu prania. Daje polecenie, 

aby odszukało i połączyło w pary takie same skarpetki. Warto zachęcić dziecko do ich 

przeliczania, segregowania (skarpetki poszczególnych członków rodziny), porównywania, kto 

ma ich więcej, a kto mniej. Podczas zabawy ćwiczymy spostrzegawczość oraz umiejętności 

matematyczne. 

 

2. Rozmowa z dzieckiem nt. ,,Co  powinno  znaleźć  się  w  koszyczku  wielkanocnym? A  co  

na  wielkanocnym  stole?  

Wypowiedzi dziecka  na temat zwyczajów związanych ze świętami, na podstawie własnych 

doświadczeń. 

Zwyczaje, min.: 

- święcenie pokarmów, 

- dzielenie się jajkiem, 

- śmigus – dyngus, 

3. Liczymy pisanki – Dziecko wycina szablony pisanek, w razie trudności rodzic udziela mu 

wsparcia. Należy przygotować czystą kartkę papieru. Dziecko układa liczmany zgodnie z 

pleceniem rodzica (np. ułóż jajko na dole/ na górze kartki, w prawym górnym rogu/ w lewym 

dolnym rogu kartki, na środku itp.)  

Następnie dziecko za pomocą szablonów rozwiązuje treść zadań: 

a) Ola do koszyka włożyła 3 pisanki. Zosia dołożyła jeszcze 2. Ile pisanek jest w koszyku? 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/labirynt-z-kroliczkami-wielkanocnymi/
http://proliberis.org/images/dla_dzieci/wycinanki_wielkanoc/proliberis_org_wielkanoc_obrazki_1.pdf
http://proliberis.org/images/dla_dzieci/wycinanki_wielkanoc/proliberis_org_wielkanoc_obrazki_1.pdf


b) Kasia włożyła do koszyka 2 pisanki. Zosia włożyła 3 pisanki. Przyszedł Jaś i też włożył 3 

pisanki. Ile pisanek jest w koszyku? 

c) Mama włożyła do koszyka 5 pisanek, 2 pisanki były niedokładnie pomalowane i musiała je 

wyciągnąć. Ile pisanek zostało? 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

4. Składanie przestrzennego, wielkanocnego zajączka: 

http://proliberis.org/images/dla_dzieci/wycinanki_wielkanoc/pro_liberis_wycinanki_13.pdf 

5. Praca plastyczna- dziecko ozdabia pisankę według własnego pomysłu, można ją 

pokolorować, ozdobić namalowanymi literkami, cyferkami. Przykleić różne ciekawe materiały 

dostępne w domu, np. cekiny, brokat, kawałki materiału.  

Szablon pisanki: https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2014/04/jajo-pisanka-2-copy.jpg 

6. Zabawa  językowa ,,Symbole  Wielkiej  Nocy’’ 

- rodzic  wypowiada  pojedynczo  pierwsze  sylaby  wyrazów  oznaczających  symbole  

wielkanocne, a  dziecko  próbuje  odgadnąć  jaki  to  symbol  i  wymawia  całe  słowo, np.: 

 Ba- …              Baranek 

 Ja - ….             Jajko 

 Za-….              Zająć 

 

http://proliberis.org/images/dla_dzieci/wycinanki_wielkanoc/pro_liberis_wycinanki_13.pdf
https://dzieciakiwdomu.pl/wp-content/uploads/2014/04/jajo-pisanka-2-copy.jpg


9 IV 2020 r. – czwartek 

1.Nauka  piosenki  ,,Pisanki, kraszanki, skarby  wielkanocne’’  

1. Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 

A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 

Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

2. Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 

Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 

Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

3.  Baranek kurczaczkiem długo się spierali, 

aż goście świąteczni do drzwi zapukali  

Wielkanocni goście czasu nie tracili  

potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4    - piosenka 

2.Zabawa ruchowa: „Po nitce do kłębka” Rodzic układa na podłodze linę (sznurek, grubą 

włóczkę, związane sznurowadła itp.). Poprosimy, aby dziecko przeszło po linie stopa za stopą. 

Jeśli dziecko ma trudności można przygotować ścieżkę z taśmy malarskiej (nie suwa się po 

podłodze i łatwo ją usunąć). 

3. ,,Koszyczek  wielkanocny’’ –  praca  plastyczna 

- dziecko  wypełnia  dowolnym  materiałem  ( plastelina, ścinki  włóczki, kawałki  materiału, 

itp.) wzór  koszyczka  dostępny  na  poniższym  linku: 

http://www.kolorujmy.pl/details.php?image_id=320 

4. Zabawa ,,Co  włożymy  do  koszyczka?’’ 

- zabawa  w  parze  z  Rodzicem. Dziecko na zmianę z  Rodzicem  opowiada  o  produkcie, który  

włoży  do  koszyczka , nie  wymieniając  jego  nazwy, np. Do  koszyczka  włożę  produkt, który 

jest okrągły.  

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4
http://www.kolorujmy.pl/details.php?image_id=320


Kiedy zagadka  zostanie  rozwiązana, następuje  zamiana  ról. Dziecko  może  później  

wymienione  produkty  narysować  w  koszyczku. 

 

10 IV 20 r. - piątek 

1. Tworzymy domowy tor przeszkód- rodzic wspólnie z dzieckiem buduje z mebli tor 

przeszkód: można wykorzystać krzesła, stołki, materace, koce, poduszki itp. Poprosimy, aby 

dziecko przeszło tor przeszkód w określony sposób, np. pod krzesłem, wchodząc na stołek, 

układając się na brzuchu na kocu i odpychając rękami od podłogi, skacząc z poduszki na 

poduszkę. Rodzic może dołączyć do zabawy . 

Uwaga! 

Ze względów bezpieczeństwa należy zwrócić  uwagę na asekuracje dziecka przez Rodzica. 

Podpowiedź:https://www.mamawdomu.pl/2013/01/domowy-tor-przeszkod.html. 

2. Wiersz  Ewy  Skarżyńskiej  pt.: ,,Wielkanocny  stół’’ 

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! 

 Rodzic  rozmawia  z  dzieckiem  na  temat  wiersza: 

- Jakie  elementy  dekoracyjne  znajdują  się  na  stole? 

https://www.mamawdomu.pl/2013/01/domowy-tor-przeszkod.html


- Kto  usiądzie  przy  stole? 

- Czego  brakuje na  stole, a powinno  się  znaleźć  zgodnie  z  tradycją  wielkanocną? 

Wspólnie  z  dzieckiem  można  przypomnieć  symbolikę  niektórych  produktów  znajdujących 

się  na  stole: 

 

Baranek – symbol  zmartwychwstania  Chrystusa,  

Jajka -  (pisanki, kraszanki) – to symbol nowego życia  

Chleb - w święconce na Wielkanoc symbolizuje Ciało Chrystusa , jako oznaka dostatku. 

Sól - to symbol prostoty życia, ochrona przed zepsuciem, 

Zielone gałązki - Wiecznie zielone pędy są symbolem zmartwychwstania. 

Baba wielkanocna - Rośnie na drożdżach, symbolizuje wzrastanie wiary, nadziei i miłości. 

Zajączek wielkanocny - to przejęty ze starożytności symbol przemijania, zmartwychwstania i 

płodności. Dziś zajączek chodzi z koszyczkiem i w Wielką Niedzielę zostawia upominki dla 

dzieci. Po wielkanocnym śniadaniu domownicy szukają ukrytych przez zajączka drobnych 

prezentów i słodyczy. Dlatego w życzeniach wielkanocnych często pojawia się ten symbol. 

 

3.Gra „Super oko”- wycinamy karty, jedną kładziemy na środku stołu, pozostałe rozdajemy 

zawodnikom ( rodzic, dziecko, może dołączyć rodzeństwo). Zadaniem zawodników jest jak 

najszybciej znaleźć wspólny element na swojej karcie i karcie leżącej na środku stołu. Gdy to 

zrobi, nazywa ten sam element (np. zajączek!) i przykrywa swoją kartą, kartę leżącą na stole. 

Tym samym  na stole znajduje się nowa karta,  z którą należy znaleźć wspólny element. 

Wszystkie karty mają przynajmniej jeden wspólny element. Grę wygrywa ten, kto pierwszy 

pozbędzie się kart. 

Karty str. 13 i 14 z pliku : https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2019/03/wielkanoc-25-

stron.pdf 

Karty wykorzystane z portalu Pani Monia. Przedszkolne inspiracje 

 

4. Odnajdywanie różnic na obrazku. Zadaniem dziecka jest znaleźć 5 różnic na ilustracji: 

http://proliberis.org/images/dla_dzieci/wycinanki_wielkanoc/pro_liberis_wycinanki_09.pdf 

 

5. Łączenie jajek z takimi samymi sylabami. Rodzic rozcina szablony i rozkłada przed 

dzieckiem. Zadaniem dziecka jest odnaleźć takie same sylaby, przeczytać je i przykleić całe 

jajko na kartce.  

https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/sylabowe-jaja/ 

 

 

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2019/03/wielkanoc-25-stron.pdf
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2019/03/wielkanoc-25-stron.pdf
http://proliberis.org/images/dla_dzieci/wycinanki_wielkanoc/pro_liberis_wycinanki_09.pdf
https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/sylabowe-jaja/


Dodatkowe propozycje: 

Kolorowanki: 

http://www.darmowe-kolorowanki.ugu.pl/wp-content/uploads/2015/03/wielkanoc-kolorowanki_5.jpg 

http://www.darmowe-kolorowanki.ugu.pl/wp-content/uploads/2015/03/wielkanoc-kolorowanki_4.jpg 

https://kolorki.net/kolorowanka/pisanka-wielkanoc 

http://proliberis.org/images/dla_dzieci/wielkanocne_szablony/easter_1-5_proliberis.pdf 

https://dzieciakiwdomu.pl/2014/05/gra-zrecznosciowa-zabawa-ruchowa-w-domu.html 

 

Ponadto  proponujemy: 

- zaangażowanie  dzieci  do  pomocy  w  porządkach  przedświątecznych; 

- wspólne  pieczenie  babeczek  wielkanocnych; 

- przygotowanie  wystroju  stołu; 

- nadal  pamiętamy  o  dokładnym  i  częstym myciu  rąk; 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI  - film ,,Jak  dokładnie myć ręce’’ 

 

W  dalszym  ciągu  pamiętamy  o: 

- ćwiczeniu  w  podziale  wyrazów  na  sylaby  i  głoski; 

- wyróżnianiu  wybranej  głoski  na  początku  i  na  końcu  wyrazu; 

- wprowadzaniu  liter, działaniu  na  poznanych cyfrach, liczbach, które  znajdziecie  Państwo  

na  stronie  naszego  Przedszkola  w  załączniku ,,Propozycje działań i zabaw służących 

wprowadzaniu liter’’. 

 

Opracowały: Teresa Klasa, Renata Juras, Marta Różycka 

 

 

http://www.darmowe-kolorowanki.ugu.pl/wp-content/uploads/2015/03/wielkanoc-kolorowanki_5.jpg
http://www.darmowe-kolorowanki.ugu.pl/wp-content/uploads/2015/03/wielkanoc-kolorowanki_4.jpg
https://kolorki.net/kolorowanka/pisanka-wielkanoc
http://proliberis.org/images/dla_dzieci/wielkanocne_szablony/easter_1-5_proliberis.pdf
https://dzieciakiwdomu.pl/2014/05/gra-zrecznosciowa-zabawa-ruchowa-w-domu.html
https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI

