
 

Propozycja zadań dla dzieci- grupa pomarańczowa 

WIELKANOC 

Na początek zabawa rozwijająca sprawność fizyczną. 

„Zbieranie jagód” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dziecko maszeruje, unosząc wysoko kolana. 

Na polecenie rodzica dziecko  robi przysiad, udając zbieranie jagód, następnie wstaje, prostuje się i 

dalej spaceruje, unosząc wysoko kolana.  

 „Marsz na czworakach między gęstymi zaroślami” – zabawa z elementem czworakowania. Rodzic 

klaszcze w dłonie, a dziecko swobodnie biega, gdy rodzic przestanie klaskać, dziecko porusza się na 

czworakach, udając przechodzenie między zaroślami. 

Poproszę rodziców o przeczytanie dzieciom wiersza Dominiki Niemiec ,, Przed Wielkanocą”.             

Pomogę mamie upiec makowca i babkę.                                                                                                           

Na babkę, wiem to na pewno, zawsze babcia ma chrapkę.                                                                                   

Ale najpierw trzeba święconkę przygotować.                                                                                                            

Może tym razem czekoladowe jajka tam schować?                                                                                                            

Babcia jak co roku tłumaczy: „Do koszyka pisanki wędrują,                                                                                            

zobaczysz, wnusiu, na śniadanie na pewno ci posmakują”.                                                                           

Dziadek z tatą też dzielnie mamie pomagają,                                                                                                                       

od samego rana dom cały sprzątają.                                                                                                                        

Fajnie jest być razem, szykować wszystko na święta,                                                                                       

pomagać sobie, kochać bliskich, o wielkanocnych zwyczajach pamiętać.  

Następnie  możemy porozmawiać z dziećmi na temat tekstu utworu.                                                                   

Rodzic pyta: O jakich świętach była mowa w wierszu?  Kto brał udział w przygotowaniach do świąt? 

Co takiego działo się podczas przygotowań?  Jak myślisz, jak czuła się dziewczynka? Czy osoby w tej 

rodzinie się kochają? Co ty pomożesz rodzicom w przygotowaniach do świąt? 

Rodzic czyta dzieciom zagadki. 

Ma złociste rogi                                                                                                                                                              

i kożuszek biały.                                                                                                                                                         

Nie biega po łące,                                                                                                                                                          

bo z cukru jest cały.                                                                                                                                             

Baranek cukrowy 

Wykluły się z jajek,                                                                                                                                                                       

są żółciutkie całe.                                                                                                                                                           

Będą z nich kogutki                                                                                                                                                          

albo kurki małe.                                                                                                                                              

Kurczaczki                                                                                                                                                 

 



Leżą w koszyczku                                                                                                                                                    

pięknie ułożone.                                                                                                                                                                  

W kolory i wzory                                                                                                                                                        

mocno ozdobione.                                                                                                                                                       

Pisanki        

                                                                                                                                                                     

Katarzyna Bayer                                                                                                                                                 

Pisanki                                                                                                                                                                              

Leżą w koszyczku piękne pisaneczki (dzieci rysują kształt dużego jajka)                                                                      

kolorowe, malowane, ładnie układane. (dzieci naśladują malowanie jajka pędzelkiem)                       

Pierwsza ma kropeczki, (dzieci rysują kropeczki)                                                                                                              

druga gwiazdki złote, (dzieci rysują gwiazdeczki)                                                                                                  

a na trzeciej siedzi malowany kotek. (dzieci rysują kotka)                                                                                                                       

W ten wielkanocny, wielkanocny ranek poukładam w koszu (dzieci rysują kosz)                                                                 

śliczne jajka malowane. (dzieci rysują kształt dużego i małego jajka)                                                                                

kolorowe pisanki 

 

 

 

Propozycje malowanek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 


