
„Wielkanoc”  -propozycje zajęć i zabaw z dzieckiem w domu  (06.04.2020) 

Witam serdecznie Dzieci i Rodziców! 

1. Posłuchajcie wiersza M. Przewoźniaka pt. „ Wielkanoc” i odpowiedzcie na pytania. 

 
Na tym stole wielkanocnym, 

Gdy z dorosłych nikt nie patrzy, 

bazie w krąg rozkłada wiosna 

I zaczyna swój teatrzyk. 

 

W berka bawią się pisanki, 

Po talerzach się ślizgając, 

A z cukrowym zaś barankiem, 

Z czekolady tańczy zając. 

 

A ten żółty kurczak z waty, 

który nóżki miał z zapałek 

wylał całą wodę z kwiatów, 

piszcząc „Lany poniedziałek” 

 

 

- Kto rozkładał bazie na stole wielkanocnym? 

- Co robiły pisanki? 

- Z kim tańczył cukrowy baranek? 

- Co robił kurczak z waty? 

- Co to jest Lany Poniedziałek? 

 

2. Co kojarzy wam się z Wielkanocą? 

Próba odpowiedzi na pytanie na podstawie wiersza i własnych doświadczeń. 

 

Co pasuje do Wielkanocy?  Pomaluj obrazki, które kojarzą ci się z Wielkanocą (Karta pracy) 

 

 

2. Zabawa ruchowa z elementem orientacji „Wielkanocne zajączki” 

 

Dzieci ilustrują ruchem treść czytanej przez rodzica  rymowanki: 

 

Skaczą zajączki jak szalone 

Skaczą, skaczą w prawą stronę. 

Skaczą w lewą stronę też. 

Skacz wysoko tak jak chcesz. 

 

 

3. „Wielkanocna pisanka”. Pokoloruj ilustrację zgodnie z kodem. (Karta pracy). 

 

 

4. Zapoznaj się z tekstem i melodią piosenki pt. „Wełniany baranek”.  

Piosenka dostępna na stronie 
https://www.youtube.com/results?search_query=we%C5%82niany+baranek 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=we%C5%82niany+baranek


Wełniany baranek 

 

Ten mały nasz baranek 

wszyściutko ma wełniane. 

Lali la, lali la, lali la. 

Lali la, lali la, lali la. 

 

Wełniane ma trzewiczki, 

wełniane rękawiczki. 

Lali la, lali la, lali la. 

Lali la, lali la, lali la. 

 

Co tu robisz, baranku? 

Chłodno dzisiaj od ranka, 

chmurki w niebie jak pianka. 

Lali la, lali la, la la. 

 

Wełniane masz trzewiczki, 

wełniane rękawiczki. 

Lali la, lali la, lali la. 

Lali la, lali la, lali la. 

 

Ten mały nasz baranek 

wszyściutko ma wełniane. 

Lali la, lali la, lali la. 

Lali la, lali la, lali la. 

 

W kołnierzu futra pełnym 

ma łepek cały z wełny. 

Lali la, lali la, lali la. 

Lali la, lali la, lali la. 

 

Ślicznie ci jest, baranku, 

w tym wełnianym ubranku, 

ślicznie ci jest, baranku. 

Lali la, lali la, la la. 

 

W kołnierzu futra pełnym 

masz łepek cały z wełny. 

Lali la, lali la, lali la. 

Lali la, lali la, lali la. 

 

 



Spośród mieszanki obrazków pokoloruj tylko te, które kojarzą ci się ze Świętami Wielkanocnymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


