
Propozycja  zbaw  od  06.04. do 10.04.2020r. w gr. I 

Temat kompleksowy: Zbliżają się Święta Wielkanocne 

06.04.  poniedziałek  Temat: Przygotowania do Świąt. 

1. Osłuchanie z piosenką Święta z jajkiem i zającem     

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

2. Baranek, kurczaki, pisanki (zagadki Joanny Wasilewskiej) – dziecko słucha uważnie czytanych 

przez Rodzica zagadek i rozwiązuje je. Dla ułatwienia można użyć obrazków.   

Ma złociste rogi 

i kożuszek biały. 

Nie biega po łące, 

bo z cukru jest cały. (baranek cukrowy) 

Wykluły się z jajek, 

są żółciutkie całe. 

Będą z nich kogutki 

albo kurki małe.       (kurczaczki) 

Leżą w koszyczku 

pięknie ułożone. 

W kolory i wzory 

mocno ozdobione.     (pisanki) 

 

3. Wielkanoc - zbliżają się święta – zabawa dydaktyczna. Wspólne oglądanie ilustracji w 

książkach i obrazków związanych ze świętami. Dziecko próbuje nazywać elementy kojarzące 

się z Wielkanocą: baranek, palma, kurczaczek, pisanki, jajko – jako symbol życia. Zapoznanie 

dziecka z nazwą Wielkanoc i swobodna rozmowa o tym, dlaczego obchodzimy to święto. 

Następnie Rodzic daje dziecku pocięty na kilka części obrazek o tematyce świątecznej. 

Zadaniem dziecka jest ułożenie obrazka i naklejenie na kartkę. Np. 

https://mamotoja.pl/work/privatefiles/sources/2019/04/05/1028 

 

4. Doświadczenia z jajkiem.  

Rodzic przygotowuje naczynie z wodą, jajko, sól. 

Dziecko sprawdza czy jajko w wodzie tonie czy się unosi na powierzchni – jajko tonie. 

Następnie dziecko wsypuje sól i miesza, aż sól się rozpuści, sprawdza czy jajko tonie – jajko 

unosi się. Następnie wraz z Rodzicem gotuje jajko. Po ostudzeniu wspólnie sprawdzają co jajko 

ma w środku – dziecko nazywa części: żółtko, białko, skorupkę. Dziecko może zakręcić jajkiem 

świeżym i ugotowanym, obserwuje czy jajka zachowują się tak samo.  

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Piosenka o wielkanocnym zajączku Happy Easter  

 https://www.superkid.pl/angielskie-piosenki-dla-dzieci-6 

 Konkurs zewnętrzny  

https://miastodzieci.pl/konkursy/piekne-zyczenia-swiateczne-konkurs-wielkanocny-az-10-

nagrod-do-wygrania/ 

https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg
https://mamotoja.pl/work/privatefiles/sources/2019/04/05/1028
https://www.superkid.pl/angielskie-piosenki-dla-dzieci-6
https://miastodzieci.pl/konkursy/piekne-zyczenia-swiateczne-konkurs-wielkanocny-az-10-nagrod-do-wygrania/
https://miastodzieci.pl/konkursy/piekne-zyczenia-swiateczne-konkurs-wielkanocny-az-10-nagrod-do-wygrania/


07.04.  wtorek  Temat: Wielkanocne tradycje. 

1. Śpiewanie piosenki Święta z jajkiem i zającem 

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

2. „Pisanki we wzorki” – zabawa ruchowo-naśladowcza na podstawie wiersza K. Bayer. Dziecko 

powtarza za Rodzicem wiersz z jednoczesnym klaskaniem i dzieleniem na sylaby wybranych 

słów: pisaneczki, układane, kropeczki, złote, siedzi, kotek, ranek, koszu, malowane. Następnie 

dziecko naśladuje rysowanie na dywanie ilustracji do wiersza. Po wykonaniu ćwiczenia Rodzic 

może zadać pytanie: Jakie kolory mają narysowane przez ciebie pisanki? 

 

Leżą w koszyczku piękne pisaneczki  (dziecko rysuje kształt dużego jajka) 

kolorowe, malowane, ładnie układane.  (naśladuje malowanie jajka pędzelkiem) 

Pierwsza ma kropeczki,    (rysuje kropeczki) 

druga gwiazdki złote,    (rysuje gwiazdeczki) 

a na trzeciej siedzi 

malowany kotek.     (rysuje kotka) 

W ten wielkanocny, wielkanocny ranek 

poukładam w koszu     ( rysuje kosz) 

śliczne jajka malowane.    ( rysuje kształt dużego i małego jajka) 

 

3. Praca plastyczna z użyciem farb, kartki papieru, wacików Ozdabiamy pisankę. Dziecko 

macza wacik w farbie i ozdabia kształt jajka narysowany na kartce. Można użyć korka, 

nakrętni zamiast wacika. https://pl.pinterest.com/pin/AW-

zih2ruKMJlPaDNd8hmPowpbYMTAogVmjYTFV5AE7rZd25Nz6p7Sc/ 

 

4. Zabawa w szukanie jajek wielkanocnych, np. czekoladowych, które ukrył Zając Wielkanocny 

(Rodzic).  Szukanie jajek czy prezentu wielkanocnego to świetna zabawa.  

Rodzic chowa jajko w miejscu, gdzie nie można go przypadkowo dostrzec. Przygotowuje 

zagadki. Np. na malutkich karteczkach zapisuje instrukcje (tak, jak w podchodach), które 

dziecko nakieruje na cel. 

 

Dodatkowe propozycje zabaw:  

 Zasianie owsa do słoika z ziemią https://pl.pinterest.com/pin/847380486125485768/   

 Zając z rolki po papierze toaletowym https://pl.pinterest.com/pin/847380486126303051/  

 Tradycje i zabawy wielkanocne – film https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg
https://pl.pinterest.com/pin/AW-zih2ruKMJlPaDNd8hmPowpbYMTAogVmjYTFV5AE7rZd25Nz6p7Sc/
https://pl.pinterest.com/pin/AW-zih2ruKMJlPaDNd8hmPowpbYMTAogVmjYTFV5AE7rZd25Nz6p7Sc/
https://pl.pinterest.com/pin/847380486125485768/
https://pl.pinterest.com/pin/847380486126303051/
https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U


08.04.  środa  Temat: Wielkanocny koszyczek. 

1. Wielkanocny koszyczek – słuchanie wiersza Zbigniewa Domitrocy połączone ze swobodną 

rozmową z dzieckiem na temat zwyczajów podczas świąt wielkanocnych. Wyjaśnienie 

znaczenia słowa święconka.  

W małym koszyczku dużo jedzenia, 

które niesiemy do poświęcenia: 

chleb i wędlina, kilka pisanek 

oraz cukrowy mały baranek. 

Drożdżowa babka, sól i ser biały, 

i już jest pełny koszyczek mały... 

2. Praca plastyczna z użyciem papierowego kółka, jajek wyciętych z kolorowego papieru, oraz 

pasków zielonego papieru jako imitacji trawki 

https://pl.pinterest.com/pin/847380486111586991/  

 

3. Wielkanocne idą święta – oglądanie filmu 

https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Koszyczek wielkanocny do kolorowania https://pl.pinterest.com/pin/520588038176381738/  

 Gimnastyka smyka https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 

 Puzzle  https://www.grajteraz.pl/dzieci/easter-jigsaw-puzzles 

Święconka - to zwyczaj poświęcenia pokarmów w Kościele. W zdobionych koszyczkach umieszcza 

się symbolicznie każdą z potraw które mają pojawić na stole podczas wielkanocnego śniadania. 

Najważniejszym elementem są jajka, sól, chleb, wędlina, ciasto. Koszyczek ozdabiany jest gałązkami 

bukszpanu lub barwinka. 

 

09.04.  czwartek  Temat: Pisanki, kraszanki, jaja malowane 

1. Mówiąca pisanka – dziecko stoi przed Rodzicem, który rzuca piłkę, mówiąc: Rzuć, kucając / 

Rzuć, siedząc / Podskocz i rzuć. Dziecko wykonuje polecenia.  

 

2. Malowanie jajek  z użyciem farb, lub gotowanie jajek w wodzie z i łupinkach cebuli, lub 

wykonanie kółka z pisanek https://pl.pinterest.com/pin/847380486117073088/   

 

3. Wyścig jaj – Dziecko otrzymuje drewnianą łyżkę z plastikowym jajkiem (może być piłeczka 

pingpongowa). Zadaniem  dziecka jest przeniesie „jajka” po wyznaczonej drodze do celu, np. 

wokół stołu.  

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Przepis na ciasteczka – wielkanocne pisanki 

https://miastodzieci.pl/zabawy/wielkanocne-pisanki-do-chrupania/ 

 Gra edukacyjna online – łączenie w połówek pisanek  

https://www.grajteraz.pl/dzieci/easter-eggs-link-puzzle 

https://pl.pinterest.com/pin/847380486111586991/
https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ
https://pl.pinterest.com/pin/520588038176381738/
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8
https://www.grajteraz.pl/dzieci/easter-jigsaw-puzzles
https://pl.pinterest.com/pin/847380486117073088/
https://miastodzieci.pl/zabawy/wielkanocne-pisanki-do-chrupania/
https://www.grajteraz.pl/dzieci/easter-eggs-link-puzzle


10.04.  piątek   Temat: Na świątecznym stole.  

1. Na wielkanocnym stole – słuchanie wiersza Katarzyny  Kuzior-Wierzbowskiej, swobodna 

rozmowa na temat jego treści. Można pokazać Dziecku koszyczek wielkanocny z zawartością 

lub ilustracje związane z treścią wiersza: babę lukrowaną, cukrowego baranka, dwa kurczaczki. 

Rodzic wyjaśnia niezrozumiałe dla Dziecka określenia np.: baba lukrowana, cukrowy baranek.  

Stoją na stole baby lukrowane, 

a między nimi cukrowy baranek. 

Pobekuje cicho, stuka kopytkami, 

bo chciałby dosięgnąć miski z pisankami. 

Ale dwa kurczaki tej miski pilnują, 

na baranka groźnie oba popiskują. 

Więc mały baranek w inną stronę zmierza. 

Kilka listków rzeżuchy uskubał z talerza. 

2. Kura znosi jajko – zabawa ruchowa z elementami liczenia. Dziecko podskakuje, biega, 

maszeruje. Na sygnał Rodzica dziecko zatrzymuje się. Rodzic pokazuje kartonik z określoną 

liczbą kropek od 1 do 3, mówiąc: Kura znosi jajka. Ile ich zniosła? Dziecko liczy kropki i mówi 

tyle razy „ko”, ile jest kropek.  

 

3. Pisanki wielkanocne - ćwiczenia w klasyfikacji i liczeniu. Rodzic rozkłada na dywanie sylwety 

jajek ozdobione kropkami i kreskami (trzy jajka ozdobione kropkami i trzy ozdobione 

kreskami). Zadaniem dziecka jest podzielenie jajek ze względu na wzór. Dziecko liczy jajka w 

kropki i w kreski. Określa, ile ich jest.  

 

4. Praca plastyczna Baranek i kurczątko – z użyciem papieru kolorowego, waty, Dziecko z 

pomocą Rodzica obrysowuje swoją dłoń na papierze kolorowym, następnie wycina 

nożyczkami. Do żółtej dłoni przyklejamy dziób, nogi i oczy, aby powstało kurczątko, natomiast 

do czarnej dłoni przyklejamy watę i oczy, aby powstał baranek.  

https://pl.pinterest.com/pin/847380486126303127/  

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 Bajka: Dziwny Świat Kota Filemona – Wielkanocne sprzątanie 

https://www.youtube.com/watch?v=8jAwhh9U81M 

 Labirynt z pisanką https://miastodzieci.pl/kolorowanki/labirynt-z-pisanka/ 

https://pl.pinterest.com/pin/847380486126303127/
https://www.youtube.com/watch?v=8jAwhh9U81M
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/labirynt-z-pisanka/

