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„Przygody Wielkanocnego Zajączka” 

 

Wszyscy są? Witam Was! Zaczynamy już czas!  

Zapraszam Was dzisiaj na Wielką Wielkanocną Przygodę – będzie dużo dobrej zabawy  

1. Na początek spróbujcie rozwiązać wielkanocne zagadki 

 

Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem 

słodkie upominki każdemu rozdaje.  

 

/zajączek wielkanocny/ 

 

Tyle w koszyczku  

leży pisanek! 

A pośród nich  

słodki... 

 

/baranek/ 

 

Na wielkanocnym stole  

to ona króluje.  

Polana słodkim lukrem  

gościom smakuje. 

 

/babka wielkanocna/ 

 

W wielkanocnym koszyczku 

leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę,  

ślicznie je ozdobię. 

 

/pisanki/ 

 

 

2. Pora pobawić się w Wielkanocnych Detektywów! Odszukajcie wśród zwierzątek 

tylko, te które kojarzą się Wam z Wielkanocą i pokolorujcie je. 

 Kartę pracy nr 1 „Znajdź wielkanocne zwierzątka” przesyłam w załączniku. 

 

3. A teraz poskaczcie razem z zajączkiem do wesołej piosenki Spróbujcie go 

naśladować. 

 

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

 



4. „Przygody Wielkanocnego Zajączka” – historyjka obrazkowa 

 

W załączniku przesyłam ilustracje do historyjki obrazkowej. Jeśli macie taką 

możliwość wydrukujcie je, ułóżcie we właściwej kolejności i opowiedzcie bajeczkę o 

przygodzie wielkanocnego zajączka. Jeśli nie macie takiej możliwości, opowiedzcie 

bajkę patrząc na ekran komputera. 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

Dlaczego zając oblał wodą kolegę?  

Czy w lany poniedziałek można oblewać innych wodą z wiadra? Dlaczego nie 

powinno się tego robić?  

Dlaczego zając leży w łóżku? Co spowodowało, że się rozchorował?  

Dlaczego zając trzymający marchewki ma spuszczone uszy i smutną minę? 

Czy waszym zdaniem tradycja oblewania wodą jest zabawna? 

O co trzeba zadbać, aby dla wszystkich było to przyjemne?  

Czy zajączki się pogodziły? 

 

Tak, zajączkom udało się znaleźć sposób na bezpieczną zabawę   

Wam również życzę udanej i bezpiecznej zabawy w Lany Poniedziałek 

 

5. A teraz zapraszam Was do fantastycznej zabawy!! Czy chcecie zagrać na 

pianinie? 

 

Pod tym linkiem znajdziecie pianinko online: 

 https://kidmons.com/game/piano-online/ 

Możecie zagrać dowolną, wymyśloną przez siebie melodię Można również 

skorzystać z zapisu utworu „Wlazł kotek na płotek”, zakodowanego za pomocą 

kolorów (w załączniku). 

 

 

6. Zabawy logopedyczne – pora poćwiczyć nasze policzki i języczki 

 

 BARANKI 

  Jesteście barankami  - jaki odgłos wydają?  Pokażcie jak beczy baranek 

   A teraz spróbujcie naśladować żucie trawy  

 

 ZAJĄCZKI 

 

Zamieńcie się w  pulchnego zajączka (nabierzcie powietrze w policzki), 

 a teraz w chudego zajączka (wypuście powietrze i wciągnijcie policzki, 

stwórzczie chudy „ryjek”) 

 

A teraz zagryźcie górne ząbki na dolnej wardze i zróbcie „króliczy uśmiech” 

 



 „NAKARM ZAJĄCZKA”   

materiały do zabawy (paszcza zajączka oraz marchewki dostępne w 

załączniku) 

 

Wydrukujcie obrazek zajączka i wytnijcie (nie zapomnijcie wyciąć także 

środka buzi). Naklejcie zwierzątko na ściance pudełka po butach. 

 

Teraz pora wyciąć marchewki 

 

Później na przysmakach możecie napisać (mazakiem do tablic 

suchościeralnych) samogłoski, głoski, sylaby, wyrażenia 

dźwiękonaśladowcze.... co tylko dusza zapragnie! 

 

Na polecenie rodzica, np.: królik chce "SA" , próbujecie odszukać właściwy 

przysmak i wrzucić do paszczy zajączka. Jeśli się pomylicie, mama lub tata 

wkładają rękę od strony pudełka, wypychają smakołyk i mówią "to mi nie 

smakuje!" Daj mi "SA" 

 

To samo ćwiczenie możemy wykonywać zapisując wyrazy, np. 

w różnicowaniu głosek L-J w nagłosie - mówimy, że zajączek ma ochotę tylko 

na te marchewki, na których ukryły się nazwy z głoską "L" na początku. 

 

 

7. Serdecznie Was zachęcam do przygotowaniu słodkich, uroczych zajączków 

z………SKARPETEK!!!! 

 Dokładny sposób jego wykonania znajdziecie w tym filmiku: 

 https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 

 W załączniku przesyłam także zdjęcia z propozycją skarpetkowych zajączków 

 

8. Dla chętnych przesyłam także kilka dodatkowych kart pracy: 

 

 Karta Pracy nr 2 -  „Zajączek wielkanocny”– Dokończcie rysować 

zajączka, narysujcie przedmiot, którym żongluje. Następnie wpiszcie litery 

z  kolorowych pisanek w odpowiednich okienkach i odczytajcie hasło. 

 

 Karta Pracy nr 3 – Zaprowadźcie zajączka do koszyka zbierając po drodze 

pisanki – od największej do najmniejszej. 

 

 Karta Pracy nr 4 – „Ile sylab mają te wyrazy?” – Nazwijcie przedmioty na 

obrazkach, podzielcie ich nazwy na sylaby. Zaznaczcie odpowiednią liczbę 

 

 Karta Pracy nr 5 – „Policz pisanki” – Policzcie ile pisanek pomalował, 

każdy z zajączków. Narysujcie tyle samo kropek w ramkach. 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8


Policz, ile każdy zajączek pomalował na święta pisanek.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


