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Witajcie Kochane Przedszkolaki i Drodzy Rodzice. Przed nami pierwszy tydzień
zdalnej nauki i zabawy. Przygotowałyśmy dla Was kilka propozycji do

wykorzystania w czasie oczekiwania na Wielkanoc. Mamy nadzieję, że Wam
się spodobają :)

A z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy przede wszystkim
zdrowia, radości, rodzinnej atmosfery i zajączka z koszyczkiem pełnym

niespodzianek. WESOŁYCH ŚWIĄT!

Nauczycielki i pracownicy obsługi z gr. III i IV

ZAPRASZAMY DO ZABAWY 

1. Obejrzyjcie wspólnie krótki filmik o zwyczajach związanych z Wielkanocą a potem 
zastanówcie się i spróbujcie wymienić te zwyczaje, opiszcie na czym polegają.

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

2. „Wielkanocny stół” – słuchanie wiersza Ewy Skarżyńskiej. Wielkanocny stół Ewa 
Skarżyńska (przewodnik metodyczny „Planeta dzieci” cz.3)

Nasz stół wielkanocny haftowany w kwiaty. 
W borówkowej zieleni listeczków skrzydlatych, 
lukrowana baba rozpycha się na nim, 
a przy babie – mazurek w owoce przybrany. 

Palmy pachną jak łąka w samym środku lata. 
Siada mama przy stole,
 A przy mamie tata. 
I my. 
Wiosna na nas zza firanek zerka, 
a pstrokate pisanki chcą tańczyć oberka. 



Wpuśćmy wiosnę, Niech słońcem zabłyśnie nad stołem 
w wielkanocne świętowanie jak wiosna wesołe!

Rozmowa na temat wiersza – odpowiedz na pytania: Jak wygląda w wierszu stół 
wielkanocny? Czym jest udekorowany? Co stoi na nim? Kto siada przy stole? Kto zerka na 
wszystkich zza firanek?

ZABAWY DYDAKTYCZNE, BADAWCZE

Nakrywamy  do  stołu”  –  zabawa  dydaktyczna  (  rozróżnianie  lewej  i  prawej  strony)
Potrzebne materiały, uczestnicy zabawy - stół, krzesełka, domownicy lub lalki oraz wszystko to, co
Potrzebne do nakrycia świątecznego stołu. Zadaniem dziecka jest nakryć do stołu tak, aby wszyscy
domownicy lub lalki miały swoją zastawę (talerze, sztućce, szklankę, serwetkę). Dziecko na lewą rękę
zakłada frotkę lub zaznacza lewą stronę w inny sposób, by wiedziało, z której strony położyć sztućce.
Na koniec przelicza poszczególne elementy, wskazuje czego jest mniej, a czego więcej.

„Które to jajko?” – zabawa badawcza (potrzebne- jajko surowe i gotowane, talerzyk,

Rodzic trzyma dwa jednakowe jajka i prosi dziecko, aby zastanowiło się, po czym można poznać, że
jedno z nich jest surowe, a drugie gotowane. Dziecko podaje swoje propozycje. Następnie dziecko
wprawia w ruch obrotowy oba jajka, obserwuje ich ruch i  określa, które z nich kręci się szybciej.
Rozbija  jajko  i  sprawdza,  czy  miało  rację.  Dziecko  wysnuwa  wniosek, że  gotowane  jajko  wiruje
szybko, natomiast surowe – kołysze się i obraca wolniej. Dzieje się tak, ponieważ jajko ugotowane
(szczególnie to na twardo) ma stały środek, a surowe nie może obracać się łatwo i szybko – jego
płynny środek przesuwa się wewnątrz skorupki na wszystkie strony. 

 „Jak zbudowane jest jajko”-  zabawa badawcza (jajko ugotowane na twardo)

Rodzic przygotowuje dla dziecka po jednym, ugotowanym na twardo, jajku. Zadaniem dziecka jest
określić właściwości jajka i wykonać następujące czynności: – obieranie jajka ze skorupki, – określanie
wyglądu,  zapachu,  smaku,  –  nazywanie  części  jajka:  białko,  żółtko,  skorupka.  Na  koniec  R.
wykorzystuje aplikację do skanowania kodów kreskowych i  skanuje kod z opakowania na jajkach.
Czyta dziecku informacje o jajkach: czy są zdrowe, czy można je jeść i w jakiej ilości.

„Jajko tu, jajko tam, ja to jajko tobie dam…” – zabawa podsumowująca wiedzę na temat Świąt 
Wielkanocnych. 

Przykładowe  pytania:  W  jakiej  porze  roku  obchodzimy  Święta  Wielkanocne?  Jak  nazywają  się
udekorowane jajka wielkanocne? Kiedy obchodzimy śmigus-dyngus? Jak inaczej nazywamy śmigus-
dyngus? Czym dzielimy się w czasie śniadania wielkanocnego? W Wielką Sobotę co bierzemy ze sobą



do kościoła? Jakie produkty wkładamy do święconki? Dlaczego mówimy, że Święta Wielkanocne to
czas radości? 

WIELKANOCNA WYLICZANKA autor Agata Dziechciarczyk – propozycja do nauki
https://eduzabawy.com/wierszyki/agata-dziechciarczyk/wielkanocna-wyliczanka/

Wielkanocna wyliczanka
Królik, pisklak i pisanka
Raz dwa trzy - co w koszyku niesiesz Ty?

Wielkanocna wyliczanka
Cukrowego mam baranka
Raz dwa trzy - co w koszyku niesiesz Ty?

Wielkanocna wyliczanka
Chrzanu laska, soli szklanka
Raz dwa trzy - co w koszyku niesiesz Ty?

Wielkanocna wyliczanka
Widzę malowane jajka
Raz dwa trzy - co w koszyku niesiesz Ty?

Wielkanocna wyliczanka
Ja mam chlebek do śniadanka
Raz dwa trzy - co w koszyku niesiesz Ty?

Mam też szynkę i kiełbasę
I słodyczy całą masę
To już koniec odliczania - czas zasiadać do śniadania.

ZABAWY RUCHOWE

Przenoszenie jaj
Do tej zabawy potrzebne będą gotowane na twardo jaja i łyżki od zupy. Podzielcie się na
dwie drużyny (dla każdej z nich zorganizuj osobne koszyczki). Z jednej strony pokoju ustaw
pełne koszyki, a z drugiej – puste. Każda z drużyn dostaje po jednej łyżce i koszyk z jajkami.
Zadaniem drużyn jest jak w najkrótszym czasie przenieść jajka do pustego koszyka na drugim
końcu  pokoju  korzystając  z  jednej  łyżki.  Zatem  każdy  zawodnik  po  odniesieniu  jajka  do
pustego koszyka musi szybko wrócić na miejsce i przekazać łyżkę kolejnemu zawodnikowi.  
Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza upora się z tym zadaniem.

Tor przeszkód z jajek
W  tej  zabawie  nie  wygrywa  nikt,  ale  wszyscy  przednio  się  bawią.  Przygotuj  tylko  kilka
surowych (lub gotowanych ) jajek. Porozkładaj jajka na podłodze tak, żeby utworzyły “tor



przeszkód”. Wylosujcie jedną osobę, która będzie wykonywała zadanie – przejść przez pokój
z zawiązanymi oczami starając się nie rozgnieść żadnego jajka. Kiedy zawiążesz wybranemu
uczestnikowi oczy, po cichu pozbieraj jajka z podłogi. Tylko cicho – sza! Uprzedź wszystkich,
by nie zdradziły tajemnicy. Zadaniem dzieciaków jest kierować kolegą czy koleżanką dając
polecenia: “w prawo, w lewo, naprzód”. Dużo śmiechu jest gwarantowane.

Wyścig pisanek 
Do drugiej zabawy sposobu potrzebujecie słomki (rurek do picia), styropianowych jajeczek 
(jeżeli nie macie to również możecie wykorzystać piłeczki ping-pongowe). Zadaniem 
uczestników jest jak najszybsze przeniesienie jajeczka do mety (np. do końca dywanu). Aby 
przenieść jajko muszą dmuchać w słomkę, tak by jajeczko mogło toczyć się do przodu

„WIELKANOCNY MAZUREK” – pieczemy ciasto. 

Rodzic  przygotowuje  produkty  i  narzędzia  kuchenne,  potrzebne  do  upieczenia  ciasta.
Dziecko,  ubrane w fartuszek,  pamięta o umyciu rąk przed zadaniem. Dziecko razem z R.
przygotowuje ciasto zgodnie z poniższym przepisem: 

Kruche ciasto na mazurek: – 300 g mąki, – kostka masła, – 100 g cukru pudru, – 2 żółtka, – 2 
łyżki śmietany (można zastąpić trzecim żółtkiem) 

Dziecko wspólnie z R. siekają na stolnicy mąkę z masłem i cukrem. Następnie dodaje żółtka i
śmietanę i całość ugniata. Ugniecione ciasto schładza w lodówce przez godzinę. Po wyjęciu
ciasta układa je w dużej formie tak, żeby miało niewielkie brzegi (zapobiegną wypłynięciu
masy kajmakowej). Nakłuwa ciasto widelcem, a następnie z pomocą R. piecze 12–20 minut w
200°C. Wystudzone ciasto polewa roztopionymi krówkami albo gotową masą kajmakową z
puszki. 

SMACZNEGO

ZABAWY PLASTYCZNE 

Wielkanocne zajączki z rolek po papierze toaletowym
Co nam będzie potrzebne do jego wykonania?
- rolka po papierze toaletowym
-kolorowy karton lub specjalna samoprzylepna pianka. Potrzebna nam ona będzie do 
obklejenia rolki i wykonania uszu i nóżek naszego zajączka. Znajdziecie ją w sklepie 
plastycznym lub aukcjach internetowych, w wielu kolorach i wzorach. Jej zaletą jest to że 
posiada ona od spodu klej (to rodzaj naklejki) a dodatkowo ładnie układa się na rolce (nie 
zawija się, nie marszczy, nie przemaka od nadmiaru kleju, itp.).
-różowy pomponik do wykonania noska oraz biały aby zrobić ogonek
-klej na gorąco lub klej introligatorski do przyklejania naszych elementów
-cienki drucik do wykonania wąsików zajączka (może być florystyczny- kupicie taki w 
kwiaciarni, lub każdy inny jaki tylko macie, a który będzie na tyle cienki że pozwoli przeciąć 
się na kawałki)
-plastikowe oczka
-nożyczki



W pierwszej kolejności odmierzamy odpowiednią wielkość piankowej kartki lub kartonu, tak 
aby obkleić nią dokładnie całą rolkę. Można pomóc sobie przykładając do niej rolkę i 
odrysowując od spodu odpowiednią długość linijką.                                                                          
Następnie obklejamy rolkę oraz wycinamy z kartonu kształt uszu zajączka oraz jego nóżek. 
Rolkę okleiłam też od góry od środka, by nie było widać szarego jej nieestetycznie 
wyglądającego papieru.                                                                                                                            
Druciki tniemy na równej długości odcinki. Przyklejamy je w miejscu gdzie zajączek będzie 
miał mieć wąsiki. Do tego idealny będzie klej na gorąco. Miejsce klejenia zasłaniamy 
pomponikiem- noskiem.                                                                                                                           
Na koniec za pomocą kleju na gorąco lub kleju introligatorskiego przytwierdzamy także oczy, 
ogonek, nóżki oraz uszy zajączka.

Baranek z kaszy ekspandowanej

                              

Na zielonej kartce malujemy klejem dwie plamy - większą jako tułów, a mniejszą jako 
głowę baranka. Posypujemy kaszą ekspandowaną. Z korka wycinamy 4 paski i 
przyklejamy jako nogi baranka, czarnym markerem rysujemy kopytka. Z korka wycinamy

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/1494-baranek-z-kaszy-ekspandowanej


krążek i rysujemy na nim spiralę, przyklejamy w miejscu rogów. Pod spodem doklejamy 
ruchome oczko.
Materiały: kasza jaglana ekspandowana( popcorn), korek od wina i korek w arkuszu( lub 
brązowy karton) , czarny marker, nożyczki , klej, zielona kartka, ruchome oczko, pędzel

Wielkanocny kurczaczek

                           

Plastikowe jajko z „Kinder Niespodzianki” ozdabiamy w następujący sposób: oczy robimy z 
kulek plasteliny-dwóch większych białych i dwóch mniejszych czarnych. Z czerwonej 
plasteliny modelujemy dzióbek oraz grzebień kurczaczka. Jako skrzydła posłużą żółte piórka, 
które również przyklejamy z boku jajka przy użyciu plasteliny. Ozdobione jajko wkładamy do
foremki na muffiny i dekorujemy w środku zielonymi piórkami (zamiast zielonych piór 
można użyć zielonych pasków papieru, pociętych niszczarką do dokumentów).

Materiały: plastikowe jajko z „Kinder Niespodzianki”, plastelina w kolorach: biały, 
czarny, czerwony, piórka zielone i żółte (lub zamiast zielonych piór paski papieru), 
papierowe foremki do muffinek

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/605-wielkanocny-kurczaczek-3


ĆWICZENIA GRAFICZNE 







SUDOKU. Wytnij cztery małe obrazki wzdłuż linii przerywanej. Umieść te obrazki tak ,aby  
nie powtarzały się w kolumnach i rzędach. 



Wytnij i ułóż i przyklej we właściwym miejscu. 

ZABAWY LOGOPEDYCZNE 



SPIS CIEKAWYCH LINKÓW, KTÓRE ZACHĘCĄ DZIECIAKI DO ZABAWY :)
• ESKSPERYMENTY Z WYKORZYSTANIEM JAJEK  opis i filmiki instruktażowe pod 

linkiem 

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-
doswiadczenia-z-dziecmi.html

• TRADYCJE WIELKANOCNE 

https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg&ab_channel=EduKredka

• SYMBOLE WIELKANOCNE
https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU&ab_channel=PlanetaBystrzak
%C3%B3w

• WIRTUALNE PRZEDSZKOLE 
https://www.canva.com/design/DAEZ-Owl2Lo/view?utm_content=DAEZ-
Owl2Lo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishshare
link&fbclid=IwAR2T1lJPZvM2_sWhkdgKXSCej7fT8We2KZBtBTJ2TS8UCyU8U-
vTQxAiihs

• PIOSENKI 
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U&ab_channel=ZoZi.TV
https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g&ab_channel=BLI
%C5%BBEJPRZEDSZKOLA
https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc&ab_channel=OkrzykRado
%C5%9Bci

• JOGA DLA DZIECI- BAJKA RELAKSACYJNA
https://www.youtube.com/watch?v=CQ39IYCETJ4&ab_channel=HappyJoga

• MALUJEMY JAJA DINOZAURA- ZABAWY RUCHOWE 
https://www.youtube.com/watchv=FfwAlxcPD8Q&ab_channel=AkademiaKrokietaiLa
my
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https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g&ab_channel=BLI%C5%BBEJPRZEDSZKOLA
https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc&ab_channel=OkrzykRado%C5%9Bci
https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc&ab_channel=OkrzykRado%C5%9Bci
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CIEKAWOSTKI
 JAK NA ŚWIECIE WYGLĄDA WIELKANOC ?
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