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TEMAT TYGODNIA: Wielkanoc 

TEMAT DNIA: Jak przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych? 

 

 

 

1. Rozpoczęcie od wspólnej zabawy paluszkowej do wiersza M. Barańskiej. 

 

„Domowe porządki” 

Maciek myje talerze (dziecko wykonuje koliste ruchy zamkniętą dłonią, udając, 

że myje talerz – drugą, otwartą dłoń), 

Michał serwetki pierze (pociera jedną pięścią o drugą), 

pranie wiesza Beata (unosi nad głowę obie ręce i wykonuje nimi ruchy jak podczas 

wieszania prania), 

Marcin kąty zamiata (udaje, że trzyma miotłę obiema rękami i zamaszyście 

zamiata), 

Marysia wyciera kurz (udaje, że ściera szmatką kurz), 

Ja nic nie robię – i już! (zaplata ręce na piersiach). 

 

 

2. Jakie zwierzątka kojarzą nam się ze świętami Wielkanocnymi?                          

Wspólne rozwiązanie zagadek: 

Ten prawdziwy na śniadanie 

wychodzi na łąkę. 

Ten cukrowy raz do roku 

ozdabia święconkę (BARANEK) 

 

Długie uszy, mały ogon, 

bardzo jest nieśmiały, 

z ogonkiem jak pomponik 

przez zielone pola goni (ZAJĄCZEK) 

 

Żółciutkie kuleczki 

za kurą się toczą. 

Kryją się pod skrzydła, 

gdy wroga zobaczą (KURCZĄTKA) 



 

3. Wysłuchanie opowiadania „Bajeczka na Wielkanoc” (przeczytanego przez Rodzica, 

bądź wysłuchanego w nagraniu umieszczonym na profilu facebookowym „Małe 

Przedszkole i Żłobek”). 

 

 

Dostał Jaś od mamy farbki całkiem nowe. 

Wymalował na trzech jajkach wzorki kolorowe.  

Ułożył pisanki w świątecznym koszyku,  

a te - nuż się przechwalać, narobiły krzyku.  

Jestem w paski!- krzyczy pierwsza. 

A ja w gwiazdki!- krzyczy druga. 

Na mnie kurka złota!- krzyczy trzecia.  

Jakie wzory! I kolory! Prześliczna robota!  

Na przechwałkach - dyrdymałkach minął dzionek cały. 

Ja piękniejsza! Ja śliczniejsza! Wnet się pisanki posprzeczały.  

- Cisza! Każda z was jest ładna, każda zgrabna, chociaż każda inna. 

Ale żadna z was o pierwszeństwo kłócić się nie powinna!  

– poradził pisankom lekko zdenerwowany ich zachowaniem zajączek.  

Niestety,  nic nie wskórał swoimi radami i prośbami.  

Pisanki dalej między sobą głośno trajkotały.  

- Powiedz proszę, która z nas ładniejsza? Powiedz szybko, która? 

- błagalnym głosem wszystkie pisanki odezwały się do zajączka.  

Wtem, zza rogu wyszedł duży, biały baranek,  

który obudzony przez wrzaski pisanek i zajączka, zaspanym głosem krzyknął:  

- Dosyć tego! Chodźcie tutaj! O co się kłócicie? 

Ja mam dla was dar cenniejszy! I daje wam… życie! 

Potoczyły się pisanki do siebie bliziutko,  

coś szeptały między sobą, lecz bardzo cichutko.  

- Jak mi dobrze, jak radośnie. Chodźcie, powiem wam coś na uszko! 

Zaczęło pukać we mnie maleńkie serduszko! - powiedziała pierwsza pisanka.  

- Ojej! I ja także jakieś dziwne ruchy czuję w sobie - powiedziała druga.  

- Słuchajcie! W moją skorupkę stuka mocno malusieńki dziobek! - krzyknęła trzecia. 

Pękły wszystkie trzy pisanki, a kurczaki małe, 

z jajek się wygramoliły i wnet szybko zakwiliły: 

Jaki świat wspaniały! Jaki piękny! Jaki wielki! Jaki kolorowy! 

Wszystko widzę, słyszę, czuję! Jestem całkiem nowy! - krzyknął zadowolony jeden z 

kurczaczków.  

I tak o swej kłótni, pisanki szybko zapomniały, 

bo przyznacie sami, że pisanki były przecież tylko … skorupkami.  

 



 

4. Rozmowa na temat tekstu. 

Propozycja: Na początku możemy zaproponować dziecku, żeby podzieliło się z nami swoimi 

spostrzeżeniami na temat bajki i tym, czy mu się podobała. 

 

Pytania do tekstu: 

- O czym była bajka? 

- Co dostał Jaś od mamy? 

- W jaki sposób Jaś ozdobił jajeczka? 

- Ile było pisanek? 

- O co kłóciły się pisanki? 

- Co się wykluło z pisanek? 

- Jakie inne zwierzątka występowały w bajce? 

 

 

5. „Kurczątka do stodoły” – zabawa ruchowa. 

Na podłodze kładziemy obręcz – będzie ona domkiem. Dziecko zajmuje miejsce w obręczy i 

przykuca. Na dźwięk melodii piosenki, dziecko biega swobodnie naśladując kurczątko 

trzymając ręce splecione z tyłu na plecach lub kuca i udaje dziobanie ziarenek. 

Kiedy muzyka przestaje grać – dziecko wraca do swojego domku i odpoczywa.  

 

Uwaga: Zamiast obręczy możemy ustalić, że inny wyznaczony punkt na podłodze będzie 

„domkiem”. Możemy do tego wykorzystać np. kawałek kartki. 
 

 

6. Stroik Wielkanocny – propozycja pracy plastycznej. 

Stroik, to świąteczna ozdoba, która jest częstym elementem dekoracyjnym domu w czasie 

świąt Wielkanocnych. 

Do wykonania naszego świątecznego stroika potrzebne będą: 

 Owies lub rzeżucha – będzie bazą naszego stroika, 

 bazie, 

 styropianowe jajka, 

 zielone gałązki (bukszpan, barwinek itp.), 

 wykałaczki, 

 bibuła (różne kolory), 

 własnoręcznie zrobiony zajączek wielkanocny (np. z ciastoliny), 

 kokardka, 

 coś słodkiego – my wykorzystamy do tego jajka czekoladowe, ale punkt ten nie jest 

konieczny. 

 



 

Przygotowanie: 

1. Styropianowe jajka ozdabiamy bibułą i nabijamy na wykałaczki. 

2. Z ciastoliny lub plasteliny lepimy zajączka. 

3. Gotowego zajączka również możemy przymocować do stroika za pomocą wykałaczki. 

4. Jajka, gałązki, kokardkę i zajączka układamy w doniczce z owsem lub rzeżuchą. 

 

Pamiętajcie, stroik tworzymy według własnego pomysłu. Liczy się dobra zabawa i nasza 

kreatywność. Do stworzenia stroika wykorzystujemy materiały, które mamy w domu.  

Zachęcamy do wysyłania zdjęć stroików na pracazdalna.przedszkole@wp.pl. 

  



KOLOROWANKA 

 

 
 

 


