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Materiały edukacyjne- Wielkanoc  
 

 
 
 

ABC PRZEDSZKOLAKA 
OBOWIĄZKI ODPOWIEDNIE DLA PIĘCIOLATKA: 

 
- przygotowanie przekąsek; 

- nakrywanie do stołu; 
- układanie sztućców; 

- posprzątanie ze stołu; 
- wyrzucanie śmieci do kosza; 

- wkładanie brudnych ubrań do kosza na pranie; 
- używanie odkurzacza; 

- odkładanie zabawek na miejsca wyznaczone; 
- ścielenie łóżka; 

-wytarcie rozlanych napojów; 
- karmienie zwierząt domowych; 
- podlewanie roślin domowych; 

 
 

1. ,,Już Wielkanoc” – osłuchanie z wierszem. Może komuś uda się go nauczyć na pamięć? 
 

Święta, Święta Wielkanocne 
Jak wesoło, jak radośnie. 

Już słoneczko mocno grzeje 
Miły wiatr wokoło wieje. 
Rośnie trawa na trawniku 
Żółty żonkil w wazoniku. 

Na podwórku słychać dzieci 
Ach, jak dobrze, że już kwiecień. 

A w koszyczku, na święcone 
Jajka równo ułożone. 

Śliczne, pięknie malowane 
Różne wzory wymyślone. 

Jest baranek z chorągiewką 
Żółty kurczaczek ze wstążeczką. 

I barwinek jest zielony 
W świeże kwiatki ustrojony 



2 
 

2. „Co wkładamy do wielkanocnego koszyczka?”- ?”- omówienie tradycji obchodzenia 

Wielkiej Soboty. Zapoznanie z symboliką potraw w święconce. 
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3. Piosenka „Kłótnia w koszyku”- nauka piosenki. 
 

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

Posłuchajcie tylko ile było krzyku, 
gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku. 
Malutkie kurczątko, bielutki baranek, 

Brązowy zajączek i kilka pisanek. 
 

Ref. Kurczątko piszczy – pi, pi, pi, 
Baranek beczy – be, be, be, 

zajączek skacze – kic, kic, kic, 
pisanki wesoło śmieją się. 

 
Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, 

jestem najpiękniejszy, żółty jak salami. 
Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, 

falujące piórka tak jak u kaczuszki. 
Ref..... 

 
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 
Ref.... 

 
Brązowy zajączek śmieje się wesoło, 

jestem z czekolady – opowiada wkoło. 
Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, 
już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 

Ref.... 
 

Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka, 
dziwi się pisanka zielona jak łąka. 

Dziwią się pisanki żółte i czerwone, 
brązowe, różowe, szare, posrebrzone. 

Ref... 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TQtfzbZL_vw
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4. Wielkanocne zabawy ruchowe: 

 

 Wyścig pisanek: Zadaniem jest dotrzeć do wyznaczonego punktu trzymając łyżkę z jajkiem w 

ręku. 

 

 Pisanka parzy: Członkowie zabawy ustawiają się w kole i w rytm muzyki podają sobie jajko. 

Na przerwę w muzyce odpada ta osoba, która zostanie z pisanką w ręku. 

 

 Podawanie pisanki: Ustawiamy się w kole, każdy uczestnik otrzymuje łyżkę. Zadaniem jest 

podawanie sobie jajka z  łyżki na łyżkę. 

 

5. Proponujemy Wam różne prace plastyczne związane z Wielkanocą tak, żeby każdy z 

Was mógł wybrać coś dla siebie i wykonać z tego, co ma dostępne w domu. 

 

 Pisanka z rosnących farb 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/pisanki-3d-praca-plastyczna/ 

 

 Baranek z masy solnej 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/04/jak-ulepic-baranka-film-krok-po-kroku/ 

 Króliczek i kurka z opakowań po jajkach 

https://www.podrugiejstroniebrzucha.pl/2017/03/diy-krolik-i-kurka-z-opakowan-po.html 

 Zajączki z rolek po papierze 

https://www.youtube.com/watch?v=x9WDjHAtaXw 

 Kurczak i zajączek z masy solnej 

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

 Ozdobne jajeczka z masy solnej 

http://www.antywieszak.pl/wielkanocne-jajka-z-masy-solnej/ 

 Kurczaczki z odrysowanych rączek 

https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/anna-kowalska/kurczaczki-ze-skrzydelkami-z-

odrysowanych-raczek/ 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/pisanki-3d-praca-plastyczna/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/04/jak-ulepic-baranka-film-krok-po-kroku/
https://www.podrugiejstroniebrzucha.pl/2017/03/diy-krolik-i-kurka-z-opakowan-po.html
https://www.youtube.com/watch?v=x9WDjHAtaXw
https://www.youtube.com/watch?v=ZzwEPHfnsEM
http://www.antywieszak.pl/wielkanocne-jajka-z-masy-solnej/
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/anna-kowalska/kurczaczki-ze-skrzydelkami-z-odrysowanych-raczek/
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/anna-kowalska/kurczaczki-ze-skrzydelkami-z-odrysowanych-raczek/
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6. Ćwiczenia grafomotoryczne. Przygotujcie swoje rączki do nauki pisania poprzez 

obrysowanie pisanki po śladzie. Następnym krokiem będzie ozdobienie pisanki według 

własnego pomysłu. Jesteśmy pewnie, że zamienicie je w prawdziwe dzieło sztuki. 
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7. Zagadki wielkanocne 
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8. Nie zapominamy o ćwiczeniu umiejętności matematycznych. Policz symbole 

wielkanocne i pokoloruj kwadraty z odpowiednimi cyframi. 
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9. Wiemy, że nasze „Słoneczka” bardzo lubią kolorowanie według wzoru, więc 

pokolorujcie pięknie wielkanocny koszyczek. 
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10. Poćwiczcie umiejętność wycinania nożyczkami. Proponujemy zajączka wielkanocnego 

do wycięcia  i złożenia  według instrukcji. 
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11. Dla chętnych proponujemy zakodowany obrazek Wielkanocnego króliczka. 
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Pamiętajcie o zbieraniu swoich prac  

Mamy nadzieję, że już niedługo będziecie mogli  

pochwalić się nimi w przedszkolu ! 


