
Temat: NADCHODZI WIELKANOC. 

 

1. Przedszkolna piosenka świąteczna 

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

 

2. Wielkanocne zabawy dydaktyczne 

a. Ćwiczenia w układaniu rytmów pomagają dzieciom zauważać powtarzalność różnych wzorców, 

korzystania z nich w rozmaitych sytuacjach, pozwalają lepiej rozumieć otaczający je świat, a w 

przyszłości - łatwiej uczyć się matematyki. Pamiętajmy, że układając rytm, każde ogniwo należy 

powtórzyć przynajmniej trzykrotnie. Jeżeli dzieci załapią prawidłowość, pozwólmy im samym je 

układać. 

 

 

Rytmy można układać naprawdę ze wszystkiego, co tylko przyjdzie nam do głowy.  

 

b. Kurczaczki i jajka 

Kładziemy przed dziećmi daną liczbę kurczaczków i jajek, prosimy, żeby połączyły je w pary, pytamy czy 

każdy kurczaczek będzie miał swoje jajko. Kolejnym wariantem jest rozdzielanie pisanek po równo, żeby 

każdy kurczaczek dostał tyle samo jajek. 

.  

 

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


c.Kurczaczki w zagrodzie 

Przygotowujemy pudełko na kształt mini zagrody, do którego wkładamy kurczaczki. Kładziemy przed 

dziećmi karteczki z cyframi, dodatkowo możemy pokazywać odpowiednią ilość oczek na kostce do gry, 

jeżeli dzieci mają jeszcze problemy z rozpoznawaniem cyfr. Prosimy, żeby włożyły do zagrody tyle 

kurczaczków, ile jest napisane na kartce/pokazane na kostce. 

 

 

 

3. Opowiadanie 

Wiosenne słońce wędrowało po niebie. Zbliżały się święta Wielkanocne. Słońce, które świeciło coraz mocniej 

 połaskotało promykami skorupkę jajka. Stuk, stuk -zastukało cos w środku jajka i po chwili z pięknej skorupki 
wyszedł  

malutki żółty kurczaczek. Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przywiązało 
czerwoną kokardkę. 

- Najwyższy czas- powiedziało- to dopiero byłaby niespodzianka, gdyby kurczątko nie zdążyło na Wielkanoc. 

Teraz słońce zaczęło rozglądać się po łące, aż w trawie pod lasem znalazło śpiącego zajączka. 

- Już czas, Wielkanoc za pasem- odparło słońce-co to byłyby za święta bez Wielkanocnego zajączka? 

-Popilnuj kurczaczka, bo jest jeszcze malutki –powiedziało słońce do zajączka- a ja pójdę obudzić jeszcze 
kogoś. 

-Kogo? Kogo? – dopytywał zajączek kicając po łące. 

- Zaraz zobaczysz- odpowiedziało słońce i powędrowało dalej po niebie, aż w końcu usłyszało głos 
dzwoneczka 

„dzyn’, „dzyn”. I wtedy słońce dostrzegło małego baranka ze złotym dzwoneczkiem na szyi.  

-Wszystko gotowe- odrzekło słoneczko- teraz już mogą przyjść Święta Wielkanocne. 

 

4. Karty pracy typu puzzle do wydruku o tematyce świątecznej 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/puzzle2/wielkanoc3/ 

 

5. Praca plastyczna: 

Wyklejanie baranka kawałkami waty lub płatkami kosmetycznymi. 

 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/puzzle2/wielkanoc3/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


