
 „Wielkanoc” 

(29.03- 02.04) 

 

Dzień 1: Świąteczne zwierzaki 

1. Słuchanie opowiadania pt. „Historia żółtego kurczątka” (autor B. 

Machoo). 

 

Na wiejskim podwórku, w przytulnym kurniku, mieszkało sobie śliczne 

kurczątko ze swoją mamą - kurą i tatą - kogutem. Mama kura uczyła je dreptać po 

podwórku i wygrzebywać pazurkami z ziemi pyszne ziarenka i robaczki. Tata kogut 

pokazywał, jak trzeba wskakiwać na płot i piać donośnie - kukuryku. Oboje rodzice 

bardzo kochali swoje maleństwo. Aż nagle, któregoś dnia, a było to wczesną wiosną, 

kurczątko spostrzegło, że rodzice nie mają już dla niego tyle czasu. 

- Pii, pii... pobaw się ze mną, mamo – prosiło.                                                                     

- Ko, ko, ko – gdakała kura, nie mam dzisiaj czasu, muszę znieść dużo jajek, ko, ko, 

ko Wielkanoc już blisko! Pobaw się samo Maleństwo. I kura poszła znosić jajka.  

Kurczątko pobiegło do taty koguta. 

-Pi, pi... Nudzi mi się... Pobaw się ze mną tatusiu! - Kukuryku! Nie mam dziś czasu, 

muszę obudzić gospodynie i ogłosić całemu światu, że Wielkanoc już blisko. Pobaw 

się samo Maleństwo i kogut wskoczył na płot wołając donośnie – kukuryku! 

Obrażone kurczątko poszło w świat. 

 Na łące spotkało baranka.  



- Bee, bee dokąd idziesz Maleństwo? Takie małe kurczątka nie powinny oddalać się 

same od domu.                                                                                                 

- Pi, pi... Przez tę Wielkanoc nikt nie ma dla mnie czasu. Komu w ogóle potrzebne są 

te Święta?  

- Jak to, bee... Nie wiesz? 

No to posłuchaj: Święta potrzebne są kwiatom, żeby mogły kolorami przystroić 

świat. Święta potrzebne są mamusiom, żeby mogły upiec pyszne wielkanocne ciasta 

baby i mazurki. Święta potrzebne są tatusiom, żeby mogli zaczarować jajka                         

w kolorowe pisanki. Święta potrzebne są też dzieciom, żeby mogły znaleźć prezenty 

od wielkanocnego zajączka. 

- Aha! Pi, pi teraz już rozumiem, muszę szybko przeprosić rodziców, że byłem 

niegrzeczne, a potem pobiegnę sprawdzić czy wszystko już gotowe do Wielkanocy, 

pi, pi. Do widzenia baranku! 

 

2.  „Świąteczne porządki"- zabawa ćwicząca mięśnie narządów mowy. 

 Dzieci wykonują ruchy językiem ilustrując opowiadanie: 

 • „zamiatają” wszystkie kąty w buzi,  

• malują językiem policzki wewnątrz,  

• malują podniebienie, próbują namalować jajko,  

• sprzątamy po malowaniu - dzieci ponownie wymiatają językiem wszystkie kąty                

w buzi,  

• wietrzymy - dzieci nabierają powietrze nosem, wypuszczają ustami. 

 

3. Zaproszenie do wspólnych porządków w dziecięcym pokoju  

✓ Mycie zabawek, wyrzucanie zepsutych, 

✓ Segregowanie lalek, maskotek, samochodów, klocków,  

✓ Nagroda za wykonaną pracę – wg pomysłu rodziców. 

 

4. Wykonanie zadania w kartach pracy str. 23 

 



Dzień 2: „Świąteczne przygotowania” 

 

1. Zaproszenie dzieci do przygotowania hodowli rzeżuchy –  

Wysiew nasion na wacie ułożonej np. w połówkach skorupek jaj lub na małych 

talerzykach, polanie wodą. 

 

Źródło: www.fakt.pl 

 

2.  Masażyk relaksacyjny- dziecko rysuje na plecach rodzica, a następnie 

rodzic na pleckach dziecka: 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 

Śniła mu się pisaneczka ta co cała jest w kropeczkach (uderzenia paluszkami- kropki) 

Była też w paseczki (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

Cii... wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi). 

 

 

 

 

 

Źródło: clipart 

http://www.fakt.pl/


3. Wykonanie zadania w kartach pracy str. 24 

 

4. Kartka świąteczna – niech dzieci spróbują stworzyć kartkę wielkanocną, 

korzystając z materiałów plastycznych dostępnych w domu (kredki, mazaki, 

farby).  Ciekawe pomysły można znaleźć tutaj: 

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/pomysly-na-kartki-wielkanocne.html 

https://www.magdam.com.pl/2020/04/45-wielkanocnych-prac-dla-dzieci.html 

 

 

Dzień 3: „Pisanki, jajka malowane” 

 

1. Słuchanie wiersza „Pisanki” (autor. K. Parnowska-Różecka) 

„Pisanki” 

Pisanki, pisanki, jajka malowane 

Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek 

Pisanki, pisanki, jajka kolorowe 

Na nich malowane bajki pisankowe 

Na jednej kogucik, a na drugiej słońce 

Śmieją się z trzeciej laleczki tańczące 

Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki 

Na każdej pisance piękne opowiastki. 

 

2. „Jajka” – zabawa badawcza. Dzieci próbują obrać ugotowane jajko ze skorupki. 

Obserwują jak wygląda jajko ugotowane na twardo lub na miękko. 

 

Rodzice próbują zrobić z jajek wydmuszkę ☺ 

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/pomysly-na-kartki-wielkanocne.html
https://www.magdam.com.pl/2020/04/45-wielkanocnych-prac-dla-dzieci.html


Jak przygotować wydmuszkę, możecie Państwo sprawdzić tutaj: 

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

 

3. „Kolorowe wydmuszki” – zdobienie wydmuszek np.: 

- wyklejanie kolorowymi kawałkami bibuły lub papieru; 

- wyklejanie sypkimi produktami spożywczymi (różne kasze, sól gruboziarnista, 

ziarenka kawy); 

- malowanie farbami; 

- kolorowanie pisakami. 

     

Ciekawostka: Nazwy jaj wielkanocnych zależą od sposobu ich 

barwienia. 

Kraszanki – jajka o czerwonej barwie,  

Malowanki – jajka jednobarwne o innych kolorach. 

Skrobanki – na jednolitym tle kraszanki lub malowanki 

wyskrobuje się wzorek (np. szpilką). 

Wyklejanki – jajka z naklejonym obrazkiem z listków, włóczki 

itp. 

Nalepianki – jajka ozdobione nalepionymi na skorupkę 

różnobarwnymi wycinkami z papieru. 

Pisanki – przed zanurzeniem jajka w barwnym roztworze robi się 

na nim wzory woskiem. Tam, gdzie był wosk, zostaje biały, 

niepomalowany ślad na kolorowym tle.  
 

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


Dzień 4: Wielkanocny koszyczek 

 

 

 



1. Słuchanie wiersza „Legenda o białym baranku” (autor: U. Pukała) 

 

Posłuchajcie tylko ile było krzyku, 

gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku. 

Malutkie kurczątko, bielutki baranek, 

Brązowy zajączek i kilka pisanek. 

Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, 

jestem najpiękniejszy, żółty jak salami. 

Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, 

falujące piórka tak jak u kaczuszki. 

Co ty opowiadasz – dziwi się baranek, 

jestem cały z cukru, mam cukrową mamę. 

Dzieci na mój widok bardzo się radują 

i z mojego grzbietu cukier oblizują 

Brązowy zajączek śmieje się wesoło, 

jestem z czekolady – opowiada wkoło. 

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, 

już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 

Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka, 

dziwi się pisanka zielona jak łąka. 

Dziwią się pisanki żółte i czerwone, 

brązowe, różowe, szare, posrebrzone. 

 

2. „W koszyczku wielkanocnym” – rozmowa o tym, co należy  włożyć do 

koszyka. 

(sól, kiełbasa, chleb, biała serweta, jajka, chrzan, coś zielonego) 

 

 



3. Zabawa ruchowa „kurka na grzędzie” – usprawnianie stóp.  

Dzieci chodzą bosymi stopami po sznurku rozłożonym na dywanie: bokiem 

(środkiem stopy, na palcach), prosto. 

 

4. Pokoloruj obrazek  

 

Więcej świątecznych kolorowanek do druku znaleźć można tutaj: 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/swieta/wielkanoc 

 

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/swieta/wielkanoc


Dzień 5 „Świąteczne życzenia” 

 

Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich.                   

W Wielką Niedzielę dzwony w kościele ogłaszają światu, że Chrystus 

zmartwychwstał. Cała rodzina zasiada do uroczystego śniadania.  

Na wielkanocnym stole stoi koszyczek, a w nim cukrowy baranek, 

pisanki  i pokarmy poświęcone w Wielką Sobotę.  

Wszyscy dzielą się jajkiem, życząc sobie pomyślności, zdrowia                            

i błogosławieństwa Bożego. 

 

 

1. Rozwiązywanie zagadek: 

 

Gdy go weźmiesz za uszy, zaraz wszystko nosi, 

Ma wiklinowy brzuszek, i nazywa się …… 

(koszyk) 

Długie uszy, szare futro, trochę jest nieśmiały, 

i z ogonkiem jak pomponik, cały dzień po lesie goni.  

(zajączek) 

Co to jest? Kolorowe, malowane, i kraszone i pisane, 

Na Wielkanoc darowane. 

 (pisanki) 

Żółciutkie, puchate, w koszu siedzą same, 

głośno krzyczą: pi, pi, czekając na mamę.  

(kurczak) 



2. „Wielkanocne puzzle” – Rodzic rozcina na kilka części kartkę świąteczną, 

dziecko układa ją w całość.  

  

Przykład:   

 

 

3. „Wielkanocny zajączek” zabawa ruchowa: „zajączek – dziecko” porusza 

się naśladując skoki zająca. Na hasło: „zając pozuje do zdjęcia” – zatrzymuje się 

w bezruchu (zabawę powtarzamy kilka razy). 

 

4. Zaproszenie dziecka do pomocy podczas przygotowań 

przedświątecznych.  

 

 



 


