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TEMAT TYGODNIA: WIELKANOC. 

TEMAT DNIA: JAK PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH? 

Wielkimi krokami zbliżamy się do najbardziej kolorowych świąt.                          

W tym tygodniu poznamy tradycje związane z Wielkanocą, a dziś dowiemy się 

jak należy się do niej przygotować. 

 

 

1. ZABAWY SENSORYCZNE. 

ZABAWY Z PIANĄ 

Do wypełnionego pianą naczynia należy wrzucić kolorowe piłeczki, plastikowe 

klocki lub zakrętki od butelek. Zadaniem dziecka będzie odnalezienie 

przedmiotów i wyłowienie ich ręką lub sitkiem. Zabawę można połączyć z 

łapaniem puszczanych przez dorosłych baniek. W tej zabawie dziecko ćwiczy 

spostrzegawczość, refleks oraz równowagę. 

 

 



2. WYSŁUCHANIE WIERSZA „ IDĄ WIELKANOCNE ŚWIĘTA”  (przeczytanego 

przez Rodzica, bądź wysłuchanego w nagraniu umieszczonym na profilu 

facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”). 

 

Każda mama jest zajęta, 

pierze, prasuje, dużo sprząta 

i po kuchni wciąż się krząta. 

Zaraz koszyczek przystroi dookoła, 

aby zanieść do kościoła. 

Wkłada ciasto i baranka, 

obok chleba jest pisanka, 

którą dzieci malowały 

siedząc w domu przez dzień cały. 

Prezent za to przyniesie im zając 

cichutko za sobą drzwi zamykając. 

I spojrzy tylko sobie z daleka 

na błogi uśmiech małego człowieka. 

My też pamiętamy, że są święta. 

Niech każda twarz będzie uśmiechnięta. 

A gdy siądziemy przy białym obrusie 

pamiętajmy o Zmartwychwstałym Chrystusie. 

Podzielmy się jajkiem, złóżmy sobie życzenia 

i niech nam się spełnią wielkanocne marzenia. 

 

 



3. PRACA PLASTYCZNA. 

Do wykonania pracy potrzebne będą: papier kolorowy, kolorowe kartki, farby, 

flamaster, klej lub taśma klejąca. 

Dwie rolki należy zgiąć u góry tak, żeby stworzyły uszy królika. Zgięte rolki 

należy przykleić za pomocą kleju lub taśmy do okrągłej rolki. 

Powstały w ten sposób szablon głowy zajączka trzeba zamoczyć w farbie             

i odcisnąć na kolorowej kartce. Wystarczy jeszcze za pomocą flamastra 

dorysować oczy i pyszczek. Zajączek gotowy! 

      



4. PIOSENKA. 

Piosenka pt „Idą Święta Wielkanocne„ 

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

 

5. RUSZAJMY SIĘ PODCZAS ZABAWY. 

WYSIEWAMY NASIONA  

Do zabawy potrzebna będzie gazeta oraz sznurek. 

Gazetę należy zgnieść w kuleczki, a sznurek rozciągnąć na podłodze. Kulki 

gazety to nasze nasionka, a sznurek to grządka. Zabawa polega na umieszczeniu 

nasionek na grządce poprzez łapanie i przenoszenie kulki za pomocą bosych 

stóp. Jeżeli zabawa w tej wersji okaże się za trudna, dziecko może umieszczać 

nasionka za pomocą dłoni. 

 

6. MATERIAŁY DODATATKOWE. 

 

PIOSENKA 

Przygotowania do świąt łączą się również z porządkami w domu.  

Do wysłuchania „Piosenka o sprzątaniu w domu”. 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

„Piosenka o sprzątaniu domu” 

słowa i muzyka: Jerzy Kobyliński 

 

Ref: Mama i tata to nie są roboty 

Zawijaj rękawy, bierz się do roboty!  X2 

1. Samo się nie zrobi pranie, odkurzanie 

I mycie podłogi i kurzu ścieranie. 

https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


Same się ubrania nie poukładają 

I same talerze się nie pozmywają. 

Ref: Mama i tata to nie są roboty 

Zawijaj rękawy, bierz się do roboty! 

2. Twoje łóżko nie chce samo się pościelić 

A chwasty w ogródku same się wypielić. 

Ref: Mama i tata to nie są roboty 

Zawijaj rękawy, bierz się do roboty! 

3. Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają 

Wszyscy niech tak samo o porządek dbają. 

Ref: Mama i tata to nie są roboty 

Zawijaj rękawy, bierz się do roboty! 

4. Samo się nie zrobi pranie, odkurzanie 

I mycie podłogi i kurzu ścieranie. 

Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają 

Wszyscy niech tak samo o porządek dbają. 

Ref: Mama i tata to nie są roboty 

Zawijaj rękawy, bierz się do roboty!  X2 

 

 

 

 

 


