
 

 

 

Propozycje aktywności dla Skrzacików na tydzień o tematyce: 

,,WIELKANOC” 

 

 

1. Zapoznanie się z piosenka ,, Pisanki, kraszanki ” oraz zachęcamy                

do nauki. ( ile zwrotek się uda ) 

,,Pisanki, kraszanki” 

Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 

A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 

Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 

Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 

Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 



Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

Baranek kurczaczkiem długo się spierali,  

aż goście świąteczni do drzwi zapukali  

Wielkanocni goście czasu nie tracili  

potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

Posłuchaj piosenki Pisanki, kraszanki: 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

 

2. „Święta Wielkiej Nocy” – poznanie tradycji wielkanocnych.                                        

Rodzice porozmawiajcie z dzieckiem na temat tradycji świąt wielkanocnych 

na podstawie plansz tematycznych.  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


 
 

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 



3. ”Co wkładamy do koszyczka?”- omówienie tradycji obchodzenia Wielkiej 

Soboty. Zapoznanie z symboliką potraw w święconce. 

.  

 

4. Wielkanocne zabawy ruchowe przedszkolaków – zachęcamy abyście 

całymi rodzinami poćwiczyli  

 PODAJEMY SOBIE PISANKI  

Do zabawy potrzebujecie:  •czekoladową lub styropianową pisankę                  

•dla każdego uczestnika po plastikowej łyżce. 

Przebieg zabawy: Ustawiamy się w kole, każdy otrzymuje do ręki łyżkę. 

Zadaniem jest podawanie sobie jajka przekładając go z łyżki na łyżkę. 

Zabawa trwa dopóki jajko nie wróci do osoby, które rozpoczynało 

zabawę. 

 WYŚCIGI PISANEK 

Do zabawy potrzebujecie: •czekoladową lub styropianową pisankę                    

•2 łyżki plastikowe(po jednej dla drużyny) •2 skakanki, którymi 

zaznaczycie początek trasy •2 pachołki, którymi zaznaczycie do, którego 

mementu mają biec zawodnicy. 



Przebieg zabawy: Dzielimy się  na dwa zespoły. Każda drużyna 

otrzymuje po jednej łyżce i jajku. Zadaniem wszystkich osób jest jak 

najszybciej dotrzeć do wyznaczonego punktu trzymając łyżkę z jajkiem               

w ręku, następnie okrążyć go i wrócić do drużyny przekazują łyżkę                          

z jajkiem kolejnej osobie. Wygrywa drużyna, która zrobi to najszybciej. 

 PISANKA PARZY 

Do zabawy potrzebujecie: •dużego jajka 

Przebieg zabawy: Do zabawy będziecie potrzebować dużego jajka. 

Ustawiamy się w kole, podczas trwania muzyki podajemy sobie z rąk do 

rąk pisankę. Trzeba robić to szybko, bo na przerwę w muzyce odpada           

z zabawy ta osoba, która zostanie z pisanką w rękach. Wygrywa osoba, 

która wytrwa do końca. 

5. Eksperyment ,, Znikająca skorupka” – zachęcamy do eksperymentowania 

 

Co potrzebne? 

– jajko 

– szklanka 

– ocet 

Sposób wykonania: 

Jajko włóżcie na całą noc do octu. Zaobserwujcie co stało się przez ten czas. 

        
  



 
 

Jajko po niecałej dobie. Jest już miękkie, ale warto poczekać dłużej. 

,,TĘCZOWE JAJO – do koszyczka” 

Czego potrzeba? 

 jajko na twardo 

 barwniki spożywcze 

 wata/waciki 

 gumowe rękawiczki 

Ubieramy rękawiczki, ja zapomniałam i mam całe zielone paluchy:)  Rozpuszczanymi 

barwnikami nasączamy watę (tak jak na zdjęciu), następnie zawijamy w nią jajko. 

Zostawiamy na kilka minut i gotowe! Dużo lepszy efekt osiągamy na jajku z białą skorupką. 

 



 

6. ,, Pisanki, zajączki, kurczaczki” – praca  plastyczna wydzieranka, 

wyklejanka  Zachęcam do wykonania takiej o to pracy plastycznej   

 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=HIbC8Egnwvs&feat

ure=emb_logo 

Oto szablony:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=HIbC8Egnwvs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=HIbC8Egnwvs&feature=emb_logo


 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

7. Ćwiczymy rączki i wyklejamy kuleczkami z plasteliny lub malujemy 

paluszkami pisankę. 

 

 



Zachęcamy dzieci do zachowania wykonanych prac  i pochwalenia się                                             

nimi po powrocie do przedszkola. 

Możecie również przesłać zdjęcia waszych aktywności z dziećmi                     

na e-meil przedszkola lub  umieścić w grupie ,, Skrzaty” na 

Facebooku                          

 

Powodzenia !  

 
 

 

 

 


