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 Zabawa bieżna "Zajączki w ogrodzie" 

Dzieci- zajączki biegają po ogrodzie. Na hasło "Ogrodnik" chowają się- 

zatrzymują i robią przysiad podparty, pochylając nisko głowę. 

  

 Ćwiczenie oddechowe "Zapach lasu" 

Wdech nosem- ramiona uniesione w górę, Wydech ustami- ramiona 

opuszczone w dół. 

 

 „W wielkanocnym koszyku”- zabawa naśladowcza 

 

W wielkanocnym koszyku 

W wielkanocnym koszyku 

dzieci tworzą „koszyczek” z dłoni ułożonych na wysokości brzucha 

zwierzaków bez liku: 

jest baranek, jest kurczaczek 

piąstkami kreślą koła w miejscu baranich rogów, 

następnie zginają ręce w łokciach i machają jak skrzydełkami 

i cukrowy zając skacze, 



podskakują 

kolorowe są pisanki – 

zaciskają dłonie w piąstki wyciągnięte przed siebie 

wielkanocne niespodzianki. 

Wszyscy śmieją się wesoło 

rysują palcami uśmiech 

i machają dzieciom w koło, 

machają do koleżanek i kolegów jedną ręką 

ślą całusy i życzenia, 

przesyłają całusy, dotykając dłońmi ust 

ślą świąteczne pozdrowienia! 

machają do koleżanek i kolegów obiema rękami 

 

 Świąteczne dni – zabawa czytelnicza 

Pomoce: fiszki z kodem; rozsypanka sylabowa, trzy obrecze ( można wykonać z 

połączonych szalików lub klocków) 

Rodzic układa obręcze na dywanie. Wewnątrz obręczy znajduje się kartka z 
kodem. Dzieci dobierają sylaby (znajdujące się  na centralnej części dywanu) w 
kolorze odpowiadającym kodowi, a następnie z tych sylab układają wyrazy i 
odczytują nazwy. Rodzic prosi, aby powiedzieli, z jakim wydarzeniem im się one 
kojarzą. 

Załącznik –pomoce do zabawy „Świąteczne dni” 

 

 

 



 Święcimy pokarmy – rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-

skutkowego 

Prowadzący rozkłada ilustracje losowo, a dzieci starają się je ułożyć 

chronologicznie. Nastąpienie dzieci omawiają kolejne ilustracje, opisując 

wszystkie czynności wykonywane przez rodzinę. Rodzic zwraca uwagę, aby 

dzieci budowały zdania złożone. 

 Załącznik –pomoce do zabawy „Święcimy pokarmy” 

 

 

 „Święta Wielkanocne” – wysłuchanie piosenki  

Pomoce: podkład muzyczny do piosenki „Święta Wielkanocne”; ilustracja 

wielkanocnego koszyka 

Prowadzący  zachęca dzieci, aby z uwagą wysłuchały piosenki i postarały się 

zapamiętać jak najwięcej produktów, które powinny się znaleźć w koszyczku 

wielkanocnym. Po wysłuchaniu utworu prosi, aby  przedszkolaki wymieniły 

nazwy wszystkich produktów, które pamiętają, a na koniec prezentuje ilustrację 

przedstawiającą treść piosenki. 

Załącznik –pomoce do zabawy „Święta wielkanocne” 

 

Święta Wielkanocne 

(sł. Anna Bomba, muz. Andrzej Zagajewski) 

 

Ref. Święta Wielkanocne 

wiosną pachnące, 

z bukszpanem i barankiem,                                     /x2 

pisanką i zającem.                            

 



Co roku w Wielkanoc 

koszyczki stroimy 

i w Wielką Sobotę 

pokarmy święcimy. 

 

W koszyczku wędlina, 

chlebek i jajeczko, 

i mały kurczaczek 

żółty jak słoneczko. 

 

Słodziutki mazurek, 

cukrowy baranek, 

chrzan, sól oraz babka 

zrobiona przez mamę. 

 

W niedzielę do stołu 

wspólnie zasiadamy, 

dzielimy się jajkiem, 

życzenia składamy. 

 

Ref. Święta Wielkanocne… ×2 

Załącznik –pomoce do zabawy „Święta wielkanocne”, wersja wokalna piosenki 
„Święta wielkanocne” 

https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/swieta-wielkanocne/s-FvgJbh8PaBh 

 

 

https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/swieta-wielkanocne/s-FvgJbh8PaBh


 Koszyczek wielkanocny – zabawa czytelnicza 

 

Pomoce: cztery obręcze; kartoniki z obrazkami i podpisami  

 Zadaniem dzieci jest połączenie podpisów z obrazkiem.  Rodzic opowiada o 

symbolice 7 pokarmów w święconce. 

Chleb -  symbol dobrobytu. 

Jajko -  symbol życia. 

Wędlina -  miała zapewnić zdrowie. 

Sól-  chroni przed złem. 

Chrzan – miał zapewnić siłę fizyczną 

Ciasto, babka -  symbolizuje siłę fizyczną. 

Ser –  oznacza przyjaźń,. Gwarantowała  zdrowie i rozwój stada zwierząt: krów, 
kóz i owiec, od których pochodzi. 

 

Załącznik –pomoce do zabawy „Koszyczek wielkanocny” 

 

 

 Mój koszyczek – rozwijanie umiejętności plastycznych 

Dzieci rysują ołówkiem na białym arkuszu koszyk, a w nim pokarmy, które 
powinno się poświęcić. Na koniec wypełniają białą powierzchnię kredkami 
akwarelowymi, które zanurzają wcześniej w wodzie.  

 

 

 

 

 

 



Napisz literę G i Ł po śladzie i samodzielnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ozdób pisankę. Możesz zrobić to na dwa sposoby: wyklejając ją małymi 
kuleczkami z plasteliny lub paluszkami namoczonymi farbą. 

 


