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Kochane przedszkolaki! 

 

Poproście rodziców o zrobienie Wam zdjęć w czasie pracy, umieścimy je na 

stronie internetowej naszego przedszkola, będziecie tam mogli zobaczyć jak 

pracują Wasi koledzy i koleżanki  

e-mail do przesyłania fotorelacji : aga060189@gmail.com  

 
 

 

 

 Łapanie zajączków – ćwiczenia motoryki małej.  

Przed zabawą rodzic przygotowuje sznurki długości około 2 metrów. Na jednym 

końcu zawiązuje patyczek, a na drugim pluszową maskotkę zajączka. Zadaniem 

przedszkolaków jest jak najszybsze zawinięcie sznurków na patyczek i  złapanie 

w  ten sposób zajączków. 

 

 

 

 Czy włożymy do koszyczka wielkanocnego? – zabawa ruchowa.  

Przedszkolaki poruszają się po sali, kicając jak zające. Rodzic wymienia nazwy 

różnych artykułów żywnościowych (np. biały ser, makaron, kiełbasa, lizak, 

marchewka, jabłko, chleb). Jeśli dzieci usłyszą nazwę pokarmu, który zgodnie z 

tradycją należy włożyć do koszyczka wielkanocnego, stają słupka jak zając i 

nasłuchują przez chwilę. 
 

 

 Znosimy jajka – zabawa zręcznościowa.  

Przedszkolaki otrzymują łyżki i plastikowe jajka ( mogą być jajka ugotowane na 

twardo). Mają za zadanie doniesienie jaj na łyżce z wyznaczonego miejsca  do 

koszyka znajdującego się po drugiej stronie pokoju. Przy powtórzeniu można 

zmienić rękę. 
 

 

 

 

 „Bajeczka wielkanocna”– zabawa czytelnicza 

Rodzic czyta opowiadanie „Bajeczka wielkanocna” . Dziecko trzymając ołówek 

i kartkę słucha opowiadania. Zapisuje lub rysuje kogo i w jakiej kolejności 

budziło słońce. 

mailto:aga060189@gmail.com


 

 

Bajeczka wielkanocna  
Agnieszka Galica  
Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż 

zaspane wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków.  
− Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze 

pospać, dlaczego musimy wstawać? A słońce suszyło im futerka, 

czesało grzywki i mówiło: − Tak to już jest, że wy 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 byłoby wstyd, gdyby 

Kurczątko nie zdążyło na  
Wielkanoc.  
Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało 

promykami świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego 

Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę.  
− Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to 

by 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.  
A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło 

złote ręce w stogu siana i zaczęło z kimś rozmawiać.  
− Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. A to 

„coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń.  
Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a 

wierzbowe Kotki pierwsze zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały 

kożuszek i jest bardzo małe.  
Co to? Co to? – pytał Zajączek.  
− Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek.  
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym 
dzwonkiem na szyi.  



− To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce 

głaskało wszystkich promykami, nucąc taką piosenkę: 

  
W Wielkanocny 

poranek Dzwoni 

dzwonkiem Baranek,  
A Kurczątko z 

Zającem 

Podskakują na 

łące. 

 

Wielkanocne Kotki,  
Robiąc miny słodkie,  
Już wyjrzały z pączka,  
Siedzą na gałązkach.  
Kiedy będzie Wielkanoc  
Wierzbę pytają. 

 

Po przeczytaniu opowiadania, rodzic zadaje pytania dziecku, które 

odpowiadając przegląda swoje notatki. 

  
Kogo najpierw obudziło słońce?  
Kto był drugi? Kto – trzeci?  
Dlaczego słońce budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka?  
Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?  
Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych?  
Jakie znacie tradycje świąt Wielkanocnych? 

 
 

 Utrwalenie  poznanej piosenki „Święta wielkanocne” 

 
 

 

Załącznik –wersja wokalna piosenki „Święta wielkanocne” 
 
https://soundcloud.com/agnieszka-wanat/swieta-wielkanocne/s-FvgJbh8PaBh 
 
 
 

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


 

 

Policz bazie na gałązkach. Wpisz właściwą liczbę w kratce pod gałązką. Na 

każdej gałązce dorysuj tyle bazi, żeby wszędzie było ich po tyle samo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rysuj po śladzie słuchając piosenki.  
 

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

 ZoZi - Znaki Wielkanocy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej. Dorysuj brakujące części obrazków. 

Jakie przedmioty są przedstawione na rysunkach? Z czym ci się kojarzą te przedmioty? 

Pokoloruj obrazki. 
 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
Napisz wyrazy po śladzie. 

         



 

 „Tyle samo, mniej czy więcej wody”- zabawa badawcza, 

rozwijająca umiejętności matematyczne. 
 
Rodzic przygotowuje dla dziecka zestaw naczyń o różnej pojemności np. 

plastikowa butelka, kubek słoik, mała miska, kieliszek i lejek. Zadaniem 

dziecka jest sprawdzenie: 
 
Ile kieliszków wody zmieści się w jednej szklance? 
 
Ile szklanek wody zmieści się w butelce? 
 
Przelewając wodę z butelki do plastikowych kubków, ile z nich napełnimy? 
 
Do którego z tych naczyń zmieści się najwięcej wody? 
 
Wlej jeden kubek wody do miski i jeden do butelki? czy w którymś z tych 

naczyń będzie więcej wody niż w drugim, czy może tyle samo? Dlaczego? 
 
Dziecko za pomocą rysunków i liczb zapisuje wyniki swoich doświadczeń. 
 
Pytania i polecenia będą się różnić w zależności od tego jakie naczynia 

dziecko otrzyma. Rodzic dobiera pomoce niezbędne do wykonania 

doświadczenia i zadaje wybrane przez siebie pytania. Tutaj podane zostały 

tylko przykłady. 
 
 

 


