
Brzyków     Wielkanoc 

Moi drodzy oto ciąg dalszy propozycji zabaw i zadań, które możecie wykonać 

jeszcze przed świętami.   

Drodzy rodzice! Zapraszam do przesyłania na pocztę e-mail  

przedszkole.widawa@vp.pl zdjęć, jak fajnie Wasze dzieci bawią się i pracują z 

materiałami udostępnionymi przez nas do pracy w domu. Zdjęcia 

umieszczone będą na stronie przedszkola  w zakładce – Galeria –kwiecień, 

termin przesyłania do 13 kwietnia . 

 

„Wielkanocny stół” – zapoznanie z treścią wiersza i rozmowa na jego temat. 

Rodzic czyta dziecku wiersz, a następnie zadaje pytania. 

Nasz stół wielkanocny                                               a  przy mamie tata.     

haftowany w kwiaty.                                                 I my. 

W borówkowej zieleni                                               Wiosna na nas 

listeczków skrzydlatych.                                            Zza firanek zerka, 

Lukrowana baba                                                         a pstrokate pisanki 

rozpycha się na nim,                                                  chcą tańczyć oberka. 

a przy babie-                                                                Wpuścimy wiosnę. 

mazurek w owoce przybrany.                                   Niech słońcem  

Palmy- pachną jak łąka                                               zabłyśnie nad stołem 

w samym środku lata.                                                 w wielkanocne świętowanie 

Siada mama przy stole,                                               jak wiosna wesołe. 

 

Rodzic rozmawia z dzieckiem nt. wiersza: Jakie elementy dekoracyjne znajdują 

się na stole? Kto usiądzie przy stole? Czego brakuje na stole, a powinno się 

znaleźć zgodnie z tradycją wielkanocną?  
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Można przypomnieć dziecku symbolikę niektórych produktów znajdujących się na stole. 

Można także wspomnieć o tym podczas śniadania świątecznego. 

Pisanka – symbol życia. 

Baranek – symbol  zmartwychwstania Chrystusa. 

Chorągiewka – znak zwycięstwa. 

Palmy  - nawiązują do wyjazdu Chrystusa do Jerozolimy i powitania go przez 

mieszkańców miasta. Świąteczne palmy miały zapewnić dobre plony, chronić 

przed pożarami i chorobami. 

Bazie – spożywano , gdyż wierzono, że chronią  przed bólem i dodają sił. Są 

symbolem budzącej się wiosny. 

 

„Babki wielkanocne” praca plastyczna. (potrzebne materiały: plastelina, 

można też wykorzystać kolorową posypkę do ciasta) 

Dziecko formuje z plasteliny kolorowe babeczki, ozdabia je małymi kawałkami 

plasteliny, np. kuleczkami lub jeżeli rodzic pozwoli może je ozdobić kolorową 

posypką do ciasta, wciskając ją w plastelinę. 

 

„Wielkanocne obliczenia” – zabawa matematyczna ( wg. możliwości dzieci).  

   Dziecko siada przy stole, na którym leżą liczmany, np. nakrętki po napojach, 

klocki, kredki albo inne dostępne w domu. Rodzic podaje treść zadania, dziecko 

oblicza za pomocą liczmanów. 

1. W pewnym domu do świątecznego śniadania zsiadły następujące osoby: 

mama, tata, ciocia Basia z wujkiem Piotrem i dwiema córeczkami, babcia 

Frania i mały Michaś. Ile osób siadło do świątecznego śniadania?  

2. Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 10 migdałów. Po 

chwili przyszedł Maciek i zjadł 2 migdały. Ile migdałów zostało Kasi do 

ozdobienia mazurka?  

3. Na stole leżało 8 jajek. Mama zjadła jedno, a tata dwa. Ile jajek zostało na 

stole ?  



4. Zuzia zrobiła wielkanocną palmę. Przyczepiła na niej 3 czerwone kwiaty, 

2 żółte kwiaty i 4 fioletowe. Niestety, klej był zbyt słaby i 2 kwiaty się 

odczepiły. Ile kwiatów zostało na palmie? 

„Nie tylko pisanki” (dzieci starsze) 

Przeczytaj wyrazy, podziel je na sylaby. 

drapanka              dra – pan – ka 

kraszanka             kra – szan – ka 

pisanka                 pi – san  - ka 

oklejanka              o – kle – jan – ka 

nalepianka            na – le – pian – ka 

 

Rodzic przekazuje dziecku informację, że z tych nazw można odczytać , w jaki 

sposób zostały udekorowane jajka. 

drapanki – powstają poprzez skrobanie wzoru szpilką na barwionym jajku 

kraszanki – są barwione na czerwono 

pisanki – tworzymy poprzez malowanie woskiem i farbowanie jaj 

oklejanki – przyklejamy sitowie, płatki kwiatów 

nalepianki – oklejane są papierem 

 

Zapoznanie z tekstem „Wielkanocne pisanki” 

Czekam na Wielkanoc, na czekoladowe króliczki i kurki. 

A! I jeszcze czekam na słodkie mazurki. 



A przy tym wszystkim jestem wyjątkowo zadowolona, 

bo mama będzie na pewno niezmiernie zdziwiona,  

gdy zobaczy przeze mnie samodzielnie przygotowane  

pisanki i kraszanki, pięknie malowane. 

Są w paski i w kropki, z kwiatkami i jednolite,  

wszystkie mają na sobie wzorki znakomite. 

Są przepiękne i w koszyczku czekają na święta. 

Dzięki nim każdy będzie o tradycji pamiętać, 

by iść na wybitki. Wielkanocne, kolorowe jajka zdobywać.  

Zadowolona będę jeszcze bardziej, gdy będę w tej grze wygrywać. 

 

Wybitki – to gra, która polega na toczeniu, np. po stole, pisanek lub kraszanek 

tak, aby się ze sobą zderzyły. Te jajka, które zostały stłuczone, przechodziły na 

własność osoby, której pisanki czy kraszanki pozostały całe. 

 

„Nasze pisanki” – zabawa plastyczna (potrzebne materiały: jajka ugotowane 

na twardo, mazaki, kolorowa włóczka, bibuła, plastelina, klej) 

Dziecko ozdabia jajka wybraną przez siebie techniką: koloruje mazakami, okleja 

włóczką, okleja kolorową bibułą bądź ozdabia plasteliną. 

(Myślę, że wykonane przez Was pisanki będą piękne, a może ozdobicie je wg. 

własnych pomysłów, bo na pewno macie ich mnóstwo, miłej zabawy!) 

 

Swobodne interpretacje ruchem treści piosenek, utrwalanie tradycji i 

zwyczajów świątecznych. 

- Piosenka „Zając, piosenka na Wielkanoc i nie tylko” dostępna pod adresem 

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

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


- Piosenka „Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne” dostępna pod adresem 

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

 

Malowanki, kolorowanki w załączniku. 

 

Jeszcze raz życzę zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych. 

                                                                                                Lidia Witkowska 
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