
 

Temat: Jakie są tradycje świąt wielkanocnych? 

             

 

1. Kury i kurczaki – zabawa orientacyjno – porządkowa.  

Dzieci podskakują w rytmie wybranej piosenki lub klaskania Rodzica. Na mocniejszy sygnał i 

hasło: kura! lub kurczak! przyjmują określoną pozycję. Gdy usłyszą: kura! – siadają na 

piętach, prostując plecy i machając zgiętymi w łokciach rękami jak skrzydełkami. Na hasło: 

kurczak! kucają, kuląc się jak najmocniej, i piszczą: pi, pi, pi. Na zakończenie zabawy 

maluchy przyjmują pozycję kury.  

 

 

2. Omiń jaja – zabawa na czworakach. 

 Rodzic rozkłada na dywanie poduszki  lub inne rzeczy (butelki, puszki, opakowania 

makaronu) to będą  „jajka” . Maluchy poruszają się na czworakach tak, aby żadnego nie 

dotknąć. 

 

 

3. „Już niedługo Wielkanoc” – wysłuchanie wiersza połączone z rozmową. W trakcie 

recytacji Rodzic  kolejno prezentuje fotografie ( są w innym pliku) . Po wysłuchaniu 

wiersza maluchy nazywają to, co jest na nich przedstawione i posiłkując się nimi, 

odpowiadają na pytania:  

Jak ludzie przygotowują się do Świąt Wielkanocnych?  

Czym dekorują swoje mieszkania?  

Co zanosi się w koszyczku do święcenia?  

Jakie znacie zwierzęta związane z tymi świętami? 

 Jak można udekorować jajka?  

Co to jest palma wielkanocna?  

 

Już niedługo Wielkanoc  

(Dominika Góra)  

Wiosna w pełnej krasie, ciepło, jasno wszędzie,  

już niedługo w każdym domu świętowanie będzie.  

Rzeżucha wyrośnie i zakwitną bazie,  

już niedługo będą święta, czekamy na razie.  

Przykica zajączek, zabeczy baranek,  

kurczaki przyniosą kosz pełen pisanek.  

Zrobimy święconkę w tym właśnie koszyku  

i do niego powkładamy pyszności bez liku.  

Ale nim nadejdzie ta Wielkanoc wreszcie,  

palmy piękne, kolorowe trzeba zrobić jeszcze:  

gałązki i bazie, kwiatki bibułowe,  

związać mocno i przyczepić wstążki kolorowe.  



 

4. Kolorowe jajka – zabawa matematyczna. ( pomoce do tego zadania są w pliku pt. 

jajka) 

Proszę wyciąć  sylwety jaj . Zadanie dzieci polega na dopasowaniu jajka według  : 

 podanego wzoru na pisance przez Rodzica 

 podanego koloru na pisance przez Rodzica  

 podanego wzoru i koloru  na pisance przez Rodzica  

Dzieci liczą wszystkie jajka w podanym kolorze lub wzorze  przez Rodzica.  

 

5. „Zagadki wielkanocne” – utrwalenie wiedzy o zwyczajach wielkanocnych.  

Rodzic jeszcze raz pokazuje dziecku elementy związane ze Świętami Wielkanocnymi (te 

wykorzystywane przy opowiadaniu). Zadanie będzie polegało na odgadnięciu zagadek i 

pokazaniu zdjęcia, które jest rozwiązaniem zagadki.  

 

– Usiadły na gałązce wierzby kotki, jak na obrazie. Są szare, puchate, pewnie już wiesz, że 

to… (bazie)  

– Gdy skorupka jajka pęka, wychodzi z jajeczka. Wygląda wtedy jak mała, żółciutka 

kuleczka. (kurczak)  

– Mogą zaszywać się w lesie lub skakać po łące. Mogą też być czekoladowe to … (zające)  

– Wełniane ma trzewiczki, wełniane rękawiczki. (baranek) 

 

Zadanie dla chętnych 

6. Łączka z rzeżuszki – prace ogrodnicze.  

Przedszkolaki układają na podstawkach watę, polewają ją wodą, a następnie posypują 

nasionami rzeżuchy. Codziennie obserwują zmiany zachodzące w kiełkujących nasionach.  

 

  

DRODZY RODZICE SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

PLASTYCZNYM  wszystkie informacje podane są na stronie przedszkola .  


