
Witajcie Drogie Dzieci i Drodzy Rodzice! 

         Wielkanoc zbliża się do nas wielkimi krokami. Zachęcam Was moi mili abyście 

pomogli rodzicom w przygotowaniach do świąt, dekorowaniu domu czy 

przygotowywaniu potraw: malowaniu jajek czy ozdabianiu mazurka. Pozdrawiam Was 

serdecznie i przyjmijcie ode mnie najserdeczniejsze życzenia świąteczne.                                                 

                                                                                                                                    Pani Wiola ☺ 

 

 

 

 

 

Propozycja zadań dla dzieci- grupa pomarańczowa 

Zadanie 1 

Poproszę rodziców o przeczytanie dzieciom wierszyka Zbigniewa Domitroca                                     

pt. ,,Wielkanocny koszyczek’’. 

W małym koszyczku                                                                                                                                                  

dużo jedzenia,                                                                                                                                                            

które niesiemy                                                                                                                                                                      



do poświęcenia:                                                                                                                                           

chleb i wędlina,                                                                                                                                                                     

kilka pisanek                                                                                                                                                                    

oraz cukrowy                                                                                                                                                                                   

mały baranek.                                                                                                                                                           

Drożdżowa babka,                                                                                                                                                                   

sól i ser biały,                                                                                                                                                                              

i już jest pełny                                                                                                                                                               

koszyczek mały... 

Następnie możemy porozmawiać z dziećmi na temat zwyczajów podczas świąt wielkanocnych. 

Zadanie 2 

Zabawa orientacyjno- porządkowa. 

,,Kurka i ziarenka”- dziecko swobodnie biega, na hasło rodzica: ,,Kurka szuka ziarenek’’ dziecko 

zatrzymuje się, robi przysiad i stuka palcami o podłogę. 

  

Zadanie 3 

„Co jest w jajku?” – zabawa dydaktyczna połączona z eksperymentem.     

                                                                                                                                                                       

Rodzic stawia na tacy dwa spodeczki  oraz kładzie jajko. Omawia z dzieckiem wygląd zewnętrzny 

jajka: jaki ma kolor, kształt, fakturę, zapoznaje z określeniem skorupka i mówi, do czego służy 

oraz czy jest twarda, czy miękka. Następnie rodzic  rozbija surowe jajko i pokazuje dziecku, jak 

wygląda w środku. Oddziela białko od żółtka i umieszcza je na spodeczkach. Wyjaśnia, jaką 

funkcję pełnią w jajku. Wspólnie z dzieckiem określa ich konsystencję i kolor. Zapoznaje dziecko z 

określeniami białko i żółtko. Dziecko próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy białko i żółtko można 

ze sobą zmieszać. Następnie białko i żółtko są mieszane. Dziecko wyciąga wnioski. Swobodne 

odpowiada na pytania: Skąd się biorą jajka?; W jakiej postaci można je spożywać?.  

 

Zadanie 4 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wyglądu stołu wiekanocnego. 



 

 

Zadanie 5 

 Zestaw ćwiczeń ruchowych.                                                                                                                       – 

„Skaczące pisanki” – dziecko staje na wyznaczonej linii i skacze obunóż do końca pokoju.                                                        

– „Zające na łące” – dziecko wykonuje zajęcze skoki (w przysiadzie najpierw przekładane są ręce, 

później nogi) do wyznaczonego miejsca.                                                                                                                  

– „Mówiąca pisanka” – dziecko staje. Rodzic,  rzuca piłkę do dziecka, mówiąc: Rzuć, kucając / 

Rzuć, siedząc / Podskocz i rzuć. Dziecko wykonuje polecenia.                                                                         

– „Kaczuchy” – dziecko chodzi, naśladując kaczuszki (kaczy chód, machanie skrzydełkami i 

kuperkami).  

Zadanie 6  

Piosenka ,, Na Wielkanoc”.                                                                                                                                                                               

sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko     

 

 

 

 



 Na Wielkanoc każdy zając maluje pisanki,                                                                                                                              

a po bazie biegnie razem z cukrowym barankiem.                                                                                                

Ref.: La, la, la, la, la, la, z cukrowym barankiem. /x2                                                                                                        

Ma kurczątko ze święconką pleciony koszyczek,                                                                                                                                      

a ja wszystkim moim bliskim wesołych świąt życzę!                                                                                             

Ref.: La, la, la, la, la, la, wesołych świąt życzę. /x2   

         

 https://youtu.be/PRBwrfrSPP8 

                                           

 

                                                                                                                  Przyjemnej zabawy!                                                     

Pozdrawiam, Wioleta Bartoszek 

 

 

 

 

Propozycje zadań do druku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Połącz, co powinno się znaleźć w koszyczku ze święconką, a następnie możesz pomalować 

obrazek. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pomaluj obrazek

 


