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„Święta Wielkanocne” 

 

Wielkimi krokami zbliżają się do Nas Święta Wielkanocne -wyjątkowe, pachnące i 

wiosenne. Tematyka świąteczna będzie nam towarzyszyć w tym tygodniu :). 

 

Na początek trochę ruchu- dzisiaj poćwiczą nasze paluszki ;) 

Powtarzajcie wierszyk i gesty, które pokazują wasi Rodzice - 

 

W Wielkanocnym koszyku, 

(dzieci tworzą "koszyczek" z dłoni ułożonych na wysokości brzuszka) 

zwierzaków bez liku: 

jest baranek, jest kurczaczek 

(piąstkami kreślą koła w miejscu baranich rogów, następnie zginają ręce w łokciach i 

machają jak skrzydełkami) 

I cukrowy zajączek skacze 

(podskakują) 

Kolorowe są pisanki- 

(zaciskają dłonie w piąstki i wyciągają przed siebie) 

Wielkanocne niespodzianki. 

Wszyscy śmieją się wesoło 

(Rysują palcem uśmiech) 

I machają dzieciom w koło, 

(machają jedną ręką, a następnie drugą) 

Ślą całusy i życzenia, 

(przesyłają całusy) 

ślą świąteczne pozdrowienia. 

(machają obiema rękami) 

 

Posłuchajcie teraz opowiadania o "Koszyczku Wielkanocnym". Przyjrzyjcie się 

ilustracji Wielkanocnego Koszyczka i spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

- Co przygotowała mama Amelki i Franka ? 

- Jakie przedmioty włożyły do koszyczka dzieci? Czym go ozdobiły? Co robiła  tym 

czasie mama? 

- Jak wyglądał koszyczek sąsiadki? Jak przygotowała swoje pisanki sąsiadka? 

 

Teraz czas na zabawę "Co powinno znaleźć się w Koszyczku Wielkanocnym?"-  karta 

pracy. 

Spróbujcie z pomocą Rodziców wyciąć obrazki, które powinny znaleźć się w 

koszyczku i przyklejcie je do koszyczka, jeśli nie macie drukarki - wskażcie je 

paluszkiem :). 

 

Czas na Wielkanocną Gimnastykę! 

Przesyłam Wam karty z zadaniami, możecie je wydrukować i włożyć do koszyczka 

albo z zamkniętymi oczami wskazywać na monitorze :)  



Dziecko losuje z koszyczka obrazek - można na zasadzie wielkanocnej wyliczanki: 

"Wielkanocna wyliczanka królik, pisklak i pisanka, raz, dwa, trzy co w koszyku 

niesiesz Ty?", po czym prezentuje wylosowaną kartę i wykonuje ćwiczenie. Kiedy 

dzieci będą już wiedziały co i jak pokazywać, można pobawić się w kalambury.  

 

Nakarmicie zajączka? :) 

Potrzebujecie pudełko po butach, klej i nożyczki. 

Z pomocą Rodziców wytnijcie zajączkowi dziurkę wielkości jego paszczy i nakarmcie 

go marchewką :)  

 

Teraz zapraszam Was do Domowego Przedszkola :) 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855 

Dowiecie się skąd wziął się śmigus - dyngus, dlaczego malujemy pisanki i skąd 

pochodzi zwyczaj  święcenia koszyczków z jajkami :) 

Przesyłam również kilka kart pracy - musicie pomóc zajączkowi zebrać jajka 

wielkanocne, połączyć w pary wielkanocne przedmioty, znaleźć drogę od jednego 

jajka do drugiego oraz pokazać na obrazku wszystkie czerwone pisanki :) 

 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855












 


