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TEMAT TYGODNIA: WIELKANOC. 

TEMAT DNIA: JAKIE SĄ TRADYCJE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH? 

 

Dzisiejsze zajęcia będą poświęcone tradycjom związanym z Wielkanocą. 

 

     1. ZABAWA SENSORYCZNA. 

KOLOROWE WORECZKI  

Do zabawy potrzebne będą:  

- plastikowe woreczki z zamknięciem strunowym,  

- farby w kolorach podstawowych: żółty, niebieski i czerwony.  

W każdym woreczku należy umieścić odrobinę farby w dwóch różnych kolorach tak, aby 

kleksy farb znajdowały się w przeciwległych rogach. Następnie woreczki muszą zostać 

szczelnie zamknięte. Zabawa polega na ugniataniu przez dziecko woreczka, w którym 

zaczynają mieszać się farby. Na jego oczach będą powstawać nowe kolory. Zabawa pokazuje 

związki przyczynowo - skutkowe, a przy okazji pozwala ćwiczyć mięśnie dłoni i koordynację 

ręka - oko.       

(Do zabawy można użyć zwykłych woreczków foliowych, które należy zalepić taśmą klejącą).   

                                                           

     2. WIERSZYK. 

Wysłuchanie wiersza pt. „Czas Wielkanocy” (przeczytanego przez Rodzica lub wysłuchanego 

w nagraniu na profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”). 

„CZAS WIELKANOCY” 

Kiedy zakwita wiosną żółta forsycja,                                                                                                                                 
to zaczyna się wielkanocna tradycja                                                                                                                     

malowania jajek na święta.                                                                                                                                                  
Każde polskie dziecko o tym pamięta. 

Jaja piękne w paski, kropki, kwiatki, fale...                                                                                                                          

ozdabiają dzieci jaja wytrwale,                                                                                                                                        

każde jajo radośnie na pisanki zerka,                                                                                                                                           

a kurczak z zachwytu tańczy oberka. 



Baranek dzwoneczkiem na szyi dzwoni.                                                                                                                           

Kogut słyszy dzwoneczek i baranka goni.                                                                                                                      

Dzieci wkładają wszystkie ozdoby do koszyka,                                                                                                                                       

a ptaszki śpiewają i tańczą wiosennego walczyka. 

Czekoladowe króliki wysoko podniosły strzeliste uszy.                                                                                           

Żaden z królików nawet wąsem nie poruszy,                                                                                                           

zdziwiony jak szybko rośnie owies wielkanocny                                                                                                          

będący oznaką malowniczej wiosny. 

 

    3. PIOSENKA. 

Piosenka o znakach Wielkanocy.  

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

 

     4. MAŁE CO NIECO. 

Do przygotowania wielkanocnego króliczka potrzebne będą: 

- 4 jajka na twardo, 

- 3 małe ugotowane marchewki, 

- 1 natka pietruszki.  

Trzy jajka należy przekroić na pół. Będą one potrzebne do wykonania głowy i brzuszka. 

Czwarte jajko należy pokroić na ćwiartki, z których powstaną uszy królika. Jeżeli zostaną 

niepotrzebne połówki jajka, można z nich zrobić kurczaczki. Marchewki należy pokroić na 

ćwiartki, z których powstaną dzióbki oraz nosek króliczka. Reszta warzywa może posłużyć do 

dekoracji. 

Smacznego  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


  5.  MATERIAŁY DODATKOWE 

ŚWIĘCONKA 

 

  

 

 

 

 

 



STÓŁ WIELKANOCNY 

 

 

 

LANY PONIEDZIAŁEK - ŚMIGUS DYNGUS 

 

 



6. PRACA PLASTYCZNA. 

Pokoloruj ilustrację. 

 

 

 


