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„Zostań Pomocnikiem Wielkanocnego Zajączka” 

 

Witajcie Kochani! 

Na pewno wszyscy z niecierpliwością czekacie na Zajączka, który odwiedzi Was w Niedzielę 

Wielkanocną 

A czy ktoś z Was chciałby zostać jego pomocnikiem? Jestem pewna, że tak!!! 

Przed Wami kilka zadań i zabaw związanych z Wielkanocą. Kto je wykona, otrzyma dyplom 

Prawdziwego Pomocnika Zajączka Wielkanocnego!!! 

Zatem zaczynamy! 

1. „Jestem zwinny jak zajączek”! 

Na początek zapraszam na Wielkanocne ćwiczenia ;) Ilustracje do ćwiczeń 

zamieszczam w załączniku. 

Jeżeli nie ma możliwości ich wydrukowania, można je zapisać na kartkach. 

Przygotowane kartki z ćwiczeniami włóżcie do koszyczka/pudełka, wylosujcie i 

wykonajcie ćwiczenie. Powodzenia! :) 

2. „Przygotowuję śniadanie wielkanocne” – Karta Pracy nr 1 
 

Nakrywanie do stołu to prawdziwa sztuka. Sprawdźcie czy wiecie co powinno znaleźć 

się na stole podczas wielkanocnego śniadania. (Karta pracy nr 1 w załączniku). 

Samodzielnie lub z pomocą dorosłych odczytajcie nazwy potraw i połączcie z 

talerzem tylko, te które jemy podczas Wielkanocy. Następnie pokolorujcie zastawę 

według własnego pomysłu. 

 

3. „Jestem znawcą Wielkanocy!” – Karta Pracy nr 2 
 

Kurczaczek pokłócił się z reniferem Rudolfem o to które symbole są związane z 

Wielkanocą, a które z Bożym Narodzeniem. Czy pomożecie im je podzielić? (Karta 

Pracy nr 2 w załączniku.)  

Symbole wielkanocne obrysujcie żółtymi pętelkami, a bożonarodzeniowe 

czerwonymi. 

 

4. „Skaczę jak zajączek!” 

Przygotowujcie karty (plik „Zajączki do skakania” w załączniku) i za pomocą taśmy 

przyklejcie je na podłodze. Ułóżcie je w dowolnej kolejności.  

 



-  Pierwsza opcja: Mama lub tata wypowiadają głośno nazwy kolorów, a Wy jak 

najszybciej na nie wskakujecie! 

 

- Druga opcja: Mama lub tata wymieniają kilka kolorów w pewnej kolejności. Wy 

musicie je zapamiętać, a później w tej samej kolejności na nie wskoczyć, np. zielony, 

czerwony, żółty, niebieski.  

- Trzecia opcja: Rodzic wymienia  kolory w języku angielskim ;) 

 

5. „Easter bunny!” –  Staram się o tytuł Twojego pomocnika małego, 

   Wykonam więc zadania z j. angielskiego 

 Otwórzcie ilustrację „Easter egg hunt” (w załączniku). Spróbujcie odszukać 

wszystkie pisanki. Policzcie je po angielsku i nazwijcie ich kolory. Czy wiecie 

gdzie się ukrył Easter Bunny? – „Where is the easter bunny?”. Wskażcie go 

paluszkiem. 

 A teraz poznamy kilka słówek związanych z Wielkanocą. Powtarzajcie za 

nauczycielem: 

https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE 

   Utrwalenie słówek: basket, candy, chick, church, eggs, flower, grass, Jesus, 

  lamb, rabbit, 

 Dla chętnych załączam również 3 wielkanocne gry w j angielskim 

(memory, domino oraz grę planszową) – materiały w załączniku. 

Zasady gry w memory i domino są na pewno Wam dobrze znane  

Do gry planszowej potrzebna jest dodatkowo kostka oraz pionki. Na polach z 

obrazkami opowiadamy co one przedstawiają, natomiast na pozostałych 

stosujemy się do instrukcji. Celem gry jest oczywiście jak najszybsze dotarcie 

do mety  

Co oznaczają instrukcje na polach? 

„Move 3 places forward” – Przesuń się o 3 pola do przodu. 

„Clap your hands „ –  Klaśnij w dłonie! 

„Go back 3 places” – Cofnij się o 3 pola do tyłu. 

„Miss a turn” – Tracisz kolejkę. 

„Touch your nose” – Dotknij nosa. 

„Stamp your feet” – Tupnij nogami. 

„Turn around” – Zrób obrót. 



 

6. „Doczep ogonek zajączkowi” 

 

Na kartce papieru narysujcie sylwetę zajączka (gotowy szablon przesyłam 

w  załączniku). Miejsce na ogonek można wykleić taśmą dwustronną.  

Potrzebujecie małych kuleczek waty, żeby wypełnić ogonek lub przygotujcie jeden 

duży. Ale to nie takie proste, jak się wydaje. Zadanie wykonajcie z zasłoniętymi 

chustką oczami 

 

7. „Znam się na literkach” – Karta Pracy nr 3 

 Zajączek ciągle uczy się liter, żeby mógł umieć dostarczyć prezenty odpowiednim 

 adresatom. Niestety wciąż mylą mu się duże litery i ich małe odpowiedniki. 

 Pokolorujcie tylko te jajka, na których znajduje się ta sama mała i wielka litera.  

 (Karta  Pracy nr 3 w załączniku) 

 

8. „Jestem Wielkanocnym Detektywem!” 

 

Otwórzcie plik z ilustracją „Sąsiedzi Zajączka” (w załączniku). 

 

 Ulubionym środowiskiem zajączków jest wieś. Czy potrafisz odgadnąć jakie zwierzęta 

 zamieszkujące wieś ukryły się pod pisankami? 

9. „Jestem spostrzegawczy” – Polowanie na pisanki 

 W załączniku znajdziecie obrazki pisanek („Polowanie na pisanki”). Jeśli nie macie 

 możliwości wydruku, przygotujcie własne 

 Rodzice  je ukryją w różnych miejscach w domu, a Waszym zadaniem będzie 

 wszystkie odnaleźć. 

 

10. „Pomagam zajączkowi w malowaniu pisanek”. 

 
 Nie ma Wielkanocy bez pisanek, więc do dzieła! Kolory, faktury,  bohaterowie 

bajek... To wszystko można umieścić na niezwykłym jajku :)  

 

 

 

Gotowi? Wykonaliście wszystkie zadania? Jestem pewna, że tak!!!! 

 

Mianuję Was zatem Pomocnikami Wielkanocnego Zajączka!!!! 

 

W nagrodę otrzymujecie dyplom oraz kolorowankę (w załączniku). 
 


