
Propozycje zajęć z dziećmi w okresie od 6 do 10 kwietnia 

 

Temat kompleksowy: Wielkanoc tuż-tuż… 

 

Zadanie 1. 

 Domowe porządki – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej. 

  

 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). 

 

Zadanie 2. 

 „Palmy i palemki”  

Pokazujemy dziecku  obrazki  przedstawiające różne rodzaje palm wielkanocnych : 

 

 



 Następnie pytamy dziecko: 

-  Co znajduje się na obrazku?, 

-  Do czego one służą?, 

- Po co je robimy?, 

- Jakie one mają kolory?, 

- Z czego są wykonane?, 

- Która najbardziej Ci się podoba, i dlaczego? 

 

Oczywiście wspomagamy dziecko w udzielaniu odpowiedzi; staramy się zwracać uwagę na to, czy dziecko mówi 

pełnymi zdaniami.  

Aby dziecko lepiej zrozumiało tradycję robienia palm wielkanocnych, czytamy mu krótkie opowiadanie. 

„Dawno temu, kiedy Pan Jezus wjeżdżał na swoim osiołku do Jerozolimy, ludzie witali go i na jego cześć machali 

gałązkami z drzewa palmowego. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono Niedzielę Palmową, dawniej nazywaną 

„Kwietną” lub „Wierzbną”, gdyż gałązki wierzbowe pokryte baziami zastępowały w Polsce gałązki palmowe. Wierzbowe 

bazie przystrajano bukszpanem, kwiatami i kolorowymi wstążkami. 

Obecnie palmy, w zależności od regionu Polski wykonuje z kolorowych suszonych kwiatów i ziół , różnobarwnych kwiatów z 

bibułki. Największe palmy w Polsce wykonuje się na Kurpiach we wsi Łyse. Mają one nawet kilka metrów długości. 

Poświęcone palmy wielkanocne miały chronić ludzi, zwierzęta i domy przed wszelkim złem, chorobami, nieurodzajem. 

Poświeconą palmę traktowano z wielkim szacunkiem. Dawniej istniał zwyczaj, że kto pierwszy wstał w tym dniu mógł 

palemką wysmagać innych domowników i nikt nie powinien się za to obrazić. Po przyjściu z kościoła dotykano taką palmą 

wszystkich a szczególnie dzieci, aby przez cały rok były zdrowe i posłuszne. 

 

  

 

Zadanie 3. 

 „Moja palemka” – praca plastyczna 

 

Przygotowujemy: 

-  kolorowy papier, krepę, klej, nożyczki, ewentualnie serwetkę( można ją zastąpić białą kartką papieru). 

- dziecko samodzielnie wykonuje kulki z kolorowej krepy, próbuje samodzielnie wyciąć zieloną trawkę z krepy 

oraz kolorowe jajeczka z papieru. Rodzic może naszkicować dziecku kształt jajka, i pomóc wyciąć gałązki z 

papieru. Dziecko przykleja materiały plastyczne wg wzoru.  



Przypominamy dziecku o bezpiecznym używaniu nożyczek i sprzątaniu po skończonej pracy plastycznej  

 

Zadanie 4.  

Ćwiczenia słownikowe 

Rodzic  razem z dzieckiem wypowiada nazwy różnych przedmiotów, które znajdują się w najbliższym otoczeniu 

– dzieląc je na sylaby, jednocześnie rytmicznie klaszcząc. Można wypowiadać nazwy przedmiotów związanych z 

wielkanocą , np: jajo, kurczak, pisanka, palemka, baranek, wiosna, słoneczko itp. 

 

Zadanie 5. 

„Pisanki” – słuchanie wiersza D. Gellner 

Patrzcie, 

ile na stole pisanek! 

Każda ma oczy 

malowane, 

naklejane. 

Każda ma uśmiech 

kolorowy 

i leży na stole grzecznie, 

żeby się nie potłuc 

przypadkiem 

w dzień świąteczny. 

Ale pamiętajcie! 

Pisanki 

nie są do jedzenia 

Z pisanek się wyklują 

świąteczne życzenia! 

 

 

 Po wysłuchaniu wiersza zadajecie Państwo pytania dotyczące jego treści:  

- O czym opowiadał wiersz?, 

-  Bez czego nie ma wielkanocy?, 

- Jak powstają pisanki? 

 

 



 

Dziecko ogląda pisanki, podaje kolory, które rozpoznaje, przelicza w możliwym dla siebie zakresie. 

 

Zadanie 6. 

„Malowane jajka” – praca plastyczna. 

 

Przygotowujemy: plastelinę, kartkę papieru z sylwetą jajka. 

– wyklejanie pisanki wałeczkami i kulkami plasteliny ( wg własnej inicjatywy), starając się, aby dziecko 

samodzielnie robiło wałeczki i kulki z plasteliny. 

 

  

Zadanie 7. 

Kolorowanie kurczaka.  Link do wydrukowania kolorowanki. 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kurczak-0 

 

Zadanie 8.  

„Kurczątka” – osłuchanie z piosenką. 

autor nieznany 

https://chomikuj.pl/dociaj/PIOSENKI+PRZEDSZKOLE/Bawi*c4*99+si*c4*99+i+ucz*c4*99+2/15)+Kurcz*c4*85tka,4974784847.mp3(audio) 

 

 Kurczątka, kurczątka W stodole były.  

Malutką dziureczką Powychodziły.  

Widziałeś chłopczyku? Widziałem, panie.  

Malutką dziureczką Patrzyłem na nie.  

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kurczak-0
https://chomikuj.pl/dociaj/PIOSENKI+PRZEDSZKOLE/Bawi*c4*99+si*c4*99+i+ucz*c4*99+2/15)+Kurcz*c4*85tka,4974784847.mp3(audio)


Widziałaś dziewczynko? Widziałam, panie.  

Malutką dziureczką Patrzyłam na nie. 

 

 Po wysłuchaniu piosenki  zadajecie  pytania dotyczące treści:  

- Kto występował w piosence?, 

Gdzie były kurczątka?, 

- Co one zrobiły? 

Następnie można się pobawić w pokazywanie, jak chodzą kurczątka, jakie odgłosy wydają, lub wymyślać taniec 

do piosenki, rytmicznie klaskać w rytm melodii  

 

Zadanie 9. 

„Małe – duże jajo kurze” – zabawa ruchowa, naśladowcza. 

 Czytamy głośno  wierszyk i pokazujemy gestem treść, a dziecko naśladuje dostosowując się do jego tempa 

recytacji. 

 Małe – duże  

Ręce blisko siebie – małe; ręce rozłożone – duże. 

 jajo kurze,   

Dzieci rysują w powietrzu obiema rękami jajka, a następnie z rąk robią skrzydełka i poruszają nimi. 

 jajo kurze, jajo kurze , 

Duże małe doskonałe,   

Dzieci klepią się po brzuszkach. doskonałe, mniam. Klaszczą w dłonie. 

 

Zadanie 10. 

 ,,Koszyki wielkanocne” – praca plastyczna 

Poproście Państwo dzieci, żeby pokolorowały koszyczki, przeliczyły, ile jest jajek w każdym z nich , aby określiły, 

który koszyczek jest mniejszy, a  który większy, i wskazały w którym koszyczku jest więcej jajek. 

 

 



 

 

 

Inne propozycje do spędzenia czasu z dzieckiem, związane z nadchodzącymi świętami 

1_ Wspólne pieczenie z dzieckiem baby wielkanocnej, poprzedzone wysłuchaniem wiersza Bożeny Formy, 

 pt. „ Wielkanoc” 

 Święta za pasem,  

do pracy się bierzemy, mazurki i baby smaczne upieczemy. 

Pisanki, kraszanki razem dziś robimy, 

 wszystkie kolorowe, bardzo się cieszymy.  

Upiekliśmy z ciasta baranka, zajączka, z posianej rzeżuchy będzie piękna łączka.  

W glinianym wazonie bazie i żonkile a na nich z papieru kurczątka przemiłe.  

 

Po wysłuchaniu wiersza można zadać dziecku pytania dotyczące treści utworu:  

- O czym był wiersz?, 

- Co dzieci zrobiły w wierszu?, 

 - Co kojarzy się ze świętami wielkanocnymi?, 

- Jakie wypieki są na świątecznym stole? 

Po ewentualnym wspólnym pieczeniu baby wielkanocnej, można poprosić dziecko, żeby określiło jej wygląd, 

zapach, smak , aby powiedziało z czym mu się kojarzy jej kształt itp.  

 

2_”Bajeczka wielkanocna”   

Agnieszka Galica 



 Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe kotki zaczęty 

wychylać się z pączków. – Jeszcze chwilę – mruczały wierzbowe kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego już 

musimy wstawać? A Słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: – Tak to już jest, że musicie być 

pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle roboty. Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko 

puszystych kotków, słońce powędrowało dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk, puk! 

i przygrzewało mocno. – Stuk – stuk! – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił 

się malutki, żółty kurczaczek. Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało 

czerwoną kokardką. – Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłby wstyd, gdyby kurczątko nie zdążyło na 

Wielkanoc. Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało promykami świeżą trawę, aż 

w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. – Co się stało, co się 

stało? – zajączek przecierał łapką oczy. 

– Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to były za święta bez wielkanocnego zajączka? 

Popilnuj kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś. – Kogo? Kogo? – dopytywał 

się zajączek, kicając po łące. – Kogo? Kogo? – popiskiwało kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. – Kogo? 

Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe kotki. … I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze 

złotym dzwonkiem na szyi. – To już święta, święta – szumiały wierzbowe kotki, słońce głaskało wszystkich 

promykami, nucąc taką piosenkę: W wielkanocny poranek Dzwoni dzwonkiem Baranek, A kurczątko z zającem 

Podskakuje na łące. Wielkanocne kotki, Robiąc miny słodkie, Już wyjrzały z pączka, Siedzą na gałązkach, Kiedy 

będzie Wielkanoc? Wierzbę pytają. 

 Po wysłuchaniu bajki można zadać dziecku pytania dotyczące  treści utworu:  Kto obudził kotki na wierzbie?; 

Kogo następnego obudziło słoneczko?; Co kojarzy się wam ze świętami wielkanocnymi? itp. 

 

3_” Lany poniedziałek”  

H. Łochocka 

 Śmigus dyngus, dyngus śmigus, nie kryjże się, nie wymiguj! 

 Bo dziś każdy: stary, młody, nie uniknie wiadra wody!  

Prysznic, prysznic koło studni, już od rana pompa dudni. 

 Kto choć z okna nos wysunie, wnet na niego strumień lunie!  

 

Po wysłuchaniu wiersza możemy zadać dziecku pytania dotyczące treści utworu: Jaki to zwyczaj związany jest 

z wielkanocnym poniedziałkiem?; Czy należy się obrażać jak ktoś zostanie oblany wodą w lany poniedziałek?; 

 

4_Zabawa ruchowa „ Jak poruszają się zwierzątka?” 

Zabawę możecie Państwo rozpocząć od zabawy usprawniającej narządy mowy, czyli naśladowania odgłosów 

wybranych przez Was zwierząt; następnie przechodzimy do naśladowania sposobu poruszania się zwierząt tak, 

aby dziecko miało możliwość podskakiwać (np. zając), czworakować ( np. kotek), maszerować jednocześnie 

wysoko podnosząc kolana ( np. bocian), pełzać ( np. gąsienica), chodzić tyłem (np. rak). 

MIŁEJ ZABAWY 


