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PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI 
 

CEL OGÓLNY 

 Tradycje Świąt Wielkanocnych 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-
vS8QYsdefQ&t=23s 
 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat tradycji 
związanych z Wielkanocą, omawiają wraz z dzieckiem 
co znajduje się w koszyku wielkanocnym. 
 

 
Rozwijanie umiejętności 
uważnego słuchania. 
Wzbogacenie słownictwa 
dotyczącego tradycji 
wielkanocnych. 

 Zabawa matematyczna „Gdzie chowają 
się pisanki?” 

 
Pomoce: wycięte z kartki papieru kolorowe pisanki. 
 
Rodzic chowa pisanki w różnych miejscach. 
Dziecko szuka pisanek następnie przelicza je. 
 

 
 

 
Doskonalenie umiejętności 
liczenia. 

 Siejemy rzeżuchę 
 

Pomoce: naczynie lub mała doniczka, wata, nasiona 
rzeżuchy. 
 
Dziecko wkłada kawałki waty do naczynia lub małej 
doniczki, moczy ją wodą, a następnie sieje rzeżuchę.  
 

 
 
Wzbogacenie wiadomości 
dotyczących sposobów 
hodowania wybranych roślin. 

 Rozwiązywanie zagadek dotyczących 
Wielkanocy 
 

 

-Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy byś 
w święta, a których darzymy szczególną miłością 
i sympatią, życząc zdrowych, pogodnych świąt.                                          
(kartki świąteczne) 
 
-Jak się nazywa jajko malowane co na Wielkanoc 
się przydaje.                                                   
(pisanka) 
 

 
 

 
 
Rozwijanie umiejętności 
uważnego słuchania. 
Rozwijanie logicznego 
myślenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ&t=23s


-Upleciony ze słomy, wikliny chętnie nosi owoce, 
jarzyny. Grzyby też z lasu przyniesie oraz pisanki 
i baranka poniesie czasem.                        
(koszyk) 
 
-Ma długie uszy futerko puszyste Ze smakiem 
chrupie marchewkę i sałaty listek.                       
(zając) 
 

 Zabawa paluszkowa „Zajączki” 
 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?  

Pięć zajączków małych kica na polanie.  

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica.  

Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu 

dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rozwijanie motoryki małej. 
Doskonalenie umiejętności 
liczenia. 

 Zabawa jakie to słowo? 

 

Rodzic wypowiada sylabami słowa kojarzące 
się z Wielkanocą (np.: za-jąc, pi-san-ka, ba-ra-nek, itp.). 
Zadaniem dziecka jest połączenie słów w całość.  

 
Doskonalenie umiejętności 
uważnego słuchania. 
Dokonywanie syntezy 
słuchowej wyrazu.  



 Zabawa ruchowa z elementem 
równowagi „Czy umiesz tak jak ja?” 

 

Rodzic pokazuje dziecku figurę, którą następnie dziecko 
ma powtórzyć. 
 

 
Doskonalenie umiejętności 
naśladownictwa. 
Doskonalenie sprawności 
ruchowej. 

 Praca plastyczna „Moja pisanka z masy 
solnej” 

 

Pomoce: ok. 1 szklanka i 2 łyżki mąki, ok. ½ szklanki soli, 
ok. ½ szklanki wody, barwnik spożywczy lub farba, 
wydrukowany szablon pisanki. 
 

Przygotowaną masę solną barwimy za pomocą 
barwników spożywczych ewentualnie dobrej farby 
plakatowej lub akrylowej. Dziecko dostaje w miseczkach 
różne kolory masy i za pomocą paluszków układa 
kuleczki, wałeczki lub placki na wydrukowanych 
szablonach pisanek (pisanki mogą być również 
wcześniej samemu narysowane). Masa w trakcie 
wyklejania ładnie się połączy i uformuje w barwną 
pisankę. Pamiętajmy o zrobieniu u góry otworu, 
aby po wysuszeniu przewlec przez twardą już pisankę 
elegancką wstążkę. 
 
Link do pobrania szablonów pisanek: 
 
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kultura-
sztuka/jajka-wielkanocne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozwijanie motoryki małej, 
zdolności manualnych 
i kreatywności. 

 Zabawa ruchowo- naśladowcza „Dziwne 
kroki” 

 

Dziecko chodzi swobodnie po pokoju. Rodzic po kolei 
wymienia, czyj chód dziecko ma naśladować.  
Chodzisz jak: kura po ogrodzie, świąteczny zajączek, 
pisklak który dopiero wykluł się z jajka, brykający 
baranek. 
 

 
 
Doskonalenie umiejętności 
wchodzenia w role. 
Doskonalenie sprawności 
ruchowej. 

 Piosenka „Gdacze kura: Ko, Ko, Ko” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY 
 
Dziecko słucha piosenki, wykonuje dowolny taniec.  
Próbuje zaśpiewać piosenkę. 
 

 
 
Kształtowanie poczucia 
rytmu, wyobraźni muzycznej 
i ekspresji ruchowej. 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kultura-sztuka/jajka-wielkanocne
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kultura-sztuka/jajka-wielkanocne
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY


 Praca plastyczna „Zajączek 
Wielkanocny” 

 
Pomoce: rolka od papieru toaletowego, czarna kredka, 
biała farba, zielona, brązowe oraz różowa kartka 
papieru, klej, plastelina. 
 
Rodzic prosi, aby dziecko zamalowało na biało rolkę 
po papierze toaletowym. W trakcie schnięcia rolki 
Rodzic rysuje szablon uszu, trawy oraz wąsów, a dziecko 
wycina je. Po wyschnięciu Dziecko przykleja uszy, wąsy 
oraz trawę, a następnie rysuje oczy. Na koniec dziecko 
tworzy niewielką kulkę z plasteliny i  przykleja 
ją na środek wąsów tworząc nos. 
 
Przykładowe zdjęcie poniżej. 

 
 

 
 
 
 
 

Rozwijanie motoryki małej, 
zdolności manualnych 
i kreatywności. 
Rozwijanie umiejętności 
posługiwania się pędzlem 
oraz nożyczkami. 

 Zabawa ruchowa „Jajko na łyżce” 

 

Pomoce: plastikowa piłeczka/ kauczuk/ styropianowe 
jajko/ kulka z plasteliny, łyżka, skakanka. 
 
Rodzic przygotowuje prostą linie ze skakanki. 
Zadaniem dziecka jest sprawne przejście po linie 
z jajkiem na łyżce i umieszczeniu go w wielkanocnym 
koszyczku. 
 

 
 
 
Doskonalenie sprawności 
koordynacji ruchowej. 

 




