
 

 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI  

DLA ,,JAGÓDEK” O TEMATYCE 

,,W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE” 

 

1. „Bajka o jajkach” - prezentacja multimedialna:  

Link do prezentacji: 

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A 

 Drodzy rodzice, zapoznajcie dzieci z prezentacją multimedialną. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A


 

2. „Wielkanocne jajko” – zabawa integracyjna w kole. 

● Zachęcamy do wspólnej zabawy z rodzicami. 

Podczas akompaniamentu dzieci przekazują sobie pisankę z ręki do ręki. Na 

przerwę w muzyce dziecko, które trzyma pisankę rozwiązuje zagadkę słowną 

związaną z Wielkanocą. 

  

- Po każdej nocy nadchodzi ranek. Po łące biega cukrowy… 

- Deszczyk wiosenny pada z chmurki. Te jajka zniosły dla nas… 

- Zimą po śniegu pędzą sanki. W koszyku leżą barwne… 

- Tata powiedział: Wielkanoc się zaczyna. Do stołu siada cała… 

 

3. „Wielkanocne symbole”- zabawa rozwijająca wrażliwość 

słuchową. 

 Dzielenie słów na sylaby: jajko, baranek, palma, pisanka itp. 

 

4. „Zajączki” – zabawa matematyczna, paluszkowa 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca. (Zaplatamy palce obu dłoni i lekko 

kołyszemy splecionymi dłońmi).  
 



Wierszyk o zajączkach ma na celu kształtowanie umiejętności liczenia, 

 a także odejmowania, które obejmuje proces począwszy od liczenia 

konkretnych przedmiotów (zajączkami mogą być np. nakrętki od plastikowych 

butelek), przez liczenie na palcach.  

5.”Przenoszenie jajek”- zabawa ruchowa. 

Przygotuj plastikowe łyżki (lub zwykłe) i ugotowane jajka. Zabawa polega 

na przeniesieniu jajka z jednego miejsca, do wyznaczonej mety. Najlepiej 

oczywiście na podwórku, ale jak się nie da, to można w domu. 

Urozmaiceniem może być slalom lub tor przeszkód i przenoszenie jajek 

z zamkniętymi oczami. Wtedy zabawa przebiega w parach. Jedna osoba kieruje 

osobą, która ma zawiązane oczy. Potem zmiana. 

 

 

 6. „Co wkładamy do koszyczka?” - zabawa z pisanką.  

Uczestnicy zabawy siedzą na dywanie i podają sobie pisankę, która wędruje 

z rąk do rąk. Pierwsza osoba podaje sąsiadowi pisankę, jednocześnie 

wypowiadając  słowo np. JAJKO, kolejna osoba musi powiedzieć inne słowo  

związane z tematem zabawy (np. baranek, kurczak, bukszpan, serwetka,  

itd.). 

W/w zabawa pozwoli dzieciom, nie tylko mile spędzić czas z rodzicami, ale 

też utrwalić zdobytą wcześniej wiedzę. 



7. Piosenka - ,,Pisanki kraszanki”  

 

 

 

I. 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. 

II. Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 

Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 

Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 



 

III. Baranek kurczaczkiem długo się spierali, 

aż goście świąteczni do drzwi zapukali  

Wielkanocni goście czasu nie tracili  

potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

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

● W tym tygodniu utrwalamy słowa piosenki. 

● Zapraszamy do nagrania śpiewu piosenki oraz wstawienia na grupie ,,Jagódki.” 

8. Słuchanie wiersza -  „Wielkanocny koszyczek” 

Świąteczny koszyczek 

pięknie wystrojony 

w bielutkie koronki 

bukszpany zielone, 

 

A w nim są pisanki 

farbą okraszone 

słodziutkie babeczki 

lukrem oblepione. 

 

Tulą się do siebie 

dwa małe zajączki 

zajadają listki 

z rzeżuchowej łączki. 

 

Nagle w środku kosza 

gwar się podniósł wielki 

potrawy się kłócą 

kto jest najważniejszy. 

 

 

Jajko się rozpycha 

to już wszyscy wiedzą 



że mnie jako pierwsze 

na śniadanie jedzą. 

 

A biała kiełbaska 

mówi bardzo skromnie 

jestem najsmaczniejsza 

nie zapomnij o mnie. 

 

Mała kromka chleba 

do soli tak szepcze 

wiesz wszystkie potrawy 

z tobą są smaczniejsze. 

 

Baranek zawołał 

i wszystkich zaskoczył 

ja jestem symbolem 

tych Świąt Wielkiej Nocy. 

 

 

9. ,,Jak namalować kurkę i kurczaki”- zabawa plastyczna. 



 

 

 

 



 

 

● Ćwiczymy nasze małe rączki poprzez proponowane zabawy plastyczne. 

      Bardzo prosimy Rodziców o pomoc dzieciom  

w wykonywaniu prac plastycznych oraz o przesyłanie zdjęć 

waszych aktywności na facebookową grupę ,,Jagódki”.  

      Wykonane prace proszę gromadźcie w teczce. Pochwalicie się nimi 

po powrocie do przedszkola.  

Oprócz w/w zadań prosimy dzieci, aby pomogły rodzicom przygotować 

„Koszyczek wielkanocny” (robienie pisanek, układanie pokarmów, dekorowanie 

kwiatami, bukszpanem, itp.) oraz „Stół wielkanocny” (szeroko rozumiane 

nakrywanie do stołu). Jesteśmy przekonane, że takie zaangażowanie da 

dzieciom bardzo dużo radości, nabędą one również wiele nowych 

umiejętności, nawiążą bliższe relacje z najbliższymi a przede wszystkim 

zapewni miłą i serdeczną atmosferę wszystkim domownikom. 



 WESOŁYCH ŚWIĄT ! 

 

  Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 

i drugiego człowieka. 

Życzymy, aby Święta Wielkanocne 

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. 

By stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 

napełni Was pokojem i wiarą, 

niech da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość... 
 

 Życzą Wasze Panie:  

Basia i Ula 


