
WIELKANOCNE ŚWIĘTOWANIE 

Dzień dobry Kochane Dzieci! Dziś ostatni dzień przed Świętami pracujemy wspólnie. Już pewnie pomagacie rodzicom 

robić zakupy lub wspólnie z nimi przygotujecie potrawy świąteczne. 

A teraz zaczynamy! 

 

Źródło: Internet 

 

1. Rozwiązywanie zagadek E. Stadtmüller – Co znajdzie się na wielkanocnym stole?  

Obrazki: kromka chleba, kawałek kiełbasy, jajko, baranek cukrowy, sól, gałązka bukszpanu. 

Dzieci zgadują odpowiedzi , podają nazwy – rozwiązania – i wskazują odpowiednie obrazki. 

Oby dzięki ludzkiej pracy 

i opiece nieba 

nigdy na twym stole 

nie zabrakło... (chleba) 

 

Azorek radośnie 

przy koszyczku hasa, 

lecz nic z tego nie będzie. 

Nie dla psa... (kiełbasa) 

W cebulowych łupinkach 

lub w farbkach kąpane, 

w prześliczne desenie 

ręcznie malowane. (jajka) 

 

Może być z cukru, 

z gipsu lub z ciasta, 

lecz najważniejszy jest 

i basta!!! (baranek) 

 

Sypka jak piasek, 

jak śnieżek biała, 

smaku dodaje 

już szczypta mała. (sól) 

 

Skromne listeczki, 

ciemnozielone, 

ale bez niego  

co to za święcone. (bukszpan) 



 

 

 

 

 

 

2. Zabawa dydaktyczna „Co jest związane z Wielkanocą”? 

Rodzic pokazuje dziecku różne obrazki(wstawione poniżej). Wspólnie ustalają, co pasuje do Świąt Wielkanocnych,  a co do 

nich nie pasuje. Dziecko uzasadnia swój wybór. 



 

 

 



 

 

 

 

• W swoich kartach pracy dzieci 4 letnie wykonują z pomocą rodzica ćwiczenia na stronie 30 oraz 31. Karty pracy, 

cz. 2 w zielonych książeczkach.  Zadania można podzielić na dwa dni. 

3. Poniżej proponuję kilka zabaw ruchowych do wykorzystania w  domu lub na świeżym powietrzu: 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Pisanki, do koszyka!” 

Dziecko biega swobodnie po podwórku. Na hasło: Pisanki, do koszyka! Biegnie do miejsca wyznaczonego przez rodzica i 

wskakuje do „koszyka”. Na sygnał – klaśnięcie – dziecko opuszczają „koszyk” i dalej biega swobodnie. Zabawę 

powtarzamy kilka razy. 

• Zabawa ruchowa z elementem skoku – Zajączki. 

Rodzic  kładzie skakankę (lub jakiś sznurek) na podłodze lub na ziemi, a dziecko ustawia się wzdłuż niej. Na sygnał 

rodzica.: Hop! dziecko wykonuje skok obunóż przeskakując skskankę. Powtarzamy zabawę kilka razy. 

• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Baranki. 

Dziecko chodzi na czworakach, gdy rodzic puszcza dowolną muzykę. Na przerwę w muzyce baranek zatrzymuje się i 

pochyla głowę do podłogi – je trawę, a potem unosi ją wysoko – ogląda chmurki. 

Źródło: Przewodnik metodyczny „Olek i Ada” cz.3, wyd. MAC Edukacja 



 

Na dziś to już wszystko.  

Życzymy Wam Kochani na Święta dużo zdrówka, pysznego Wielkanocnego jajka, mokrego dyngusa i pełno świetnej 

zabawy w domu i na świeżym powietrzu. 

Pozdrawiamy! 

 Pani Ania i Pani Monika☺ 

 


