
ZABAWY DLA KUKUŁEK  

Kochane dzieci, drodzy Rodzice! 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy proponuję Wam w tym 
tygodniu utrwalenie tradycji i zwyczajów wielkanocnych. 

Życzymy  Wam zdrowych, spokojnych, pogodnych Świąt  pełnych nadziei i 
optymizmu a naszym milusińskim bogatego zajączka oraz  obfitego dyngusa!!! 

Pozdrawiamy i ściskamy Was serdecznie!!! 

 

 

 

 

Temat od 06.04 do 17.04 -  Zwyczaje Wielkanocne  

 

1. Rozmowa z dzieckiem  w oparciu o wiersz D. Gellner „Wielkanocne kolory” 

„Wielkanocne kolory” 

Na wielkanocnym stole 

kolor się miesza z kolorem. 

Śmieją się z każdej strony 

owsa wstążki zielone, 



bazie, srebrne jak deszczyk ... 

I co jeszcze ? 

Przy obrusie biała falbanka, 

zloty dzwonek baranka 

i tysiąc różnych kolorów 

na świątecznych pisankach ! 

 

2. Co pasuje do Świąt Wielkanocnych?  

Rodzic  wykorzystuje różnorodne rekwizyty, które posiada w domu związane ze 
Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia, np. koszyk, pisanki, palmę, 
bombki, łańcuch, inne wg uznania. Dziecko wybiera spośród wszystkich  te, 
które pasują do zbliżających się Świąt Wielkanocnych i próbuje uzasadnić swój 
wybór. 

3. Zabawa ruchowa przy piosence „ Pisanki, pisanki” dostępna na youtube: 

Pisanki, pisanki, 
jajka malowane 
nie ma Wielkanocy 
bez barwnych pisanek. 
 
Pisanki, pisanki 
jajka kolorowe, 
na nich malowane 
bajki pisankowe. 
 
Na jednej kogucik, 
a na drugiej słońce, 
śmieją się na trzeciej 
laleczki tańczące. 
 
 



Na czwartej kwiatuszki, 
a na piątej gwiazdki. 
na każdej pisance 
piękne opowiastki. 

  

Dziecko tańczy na dywanie w rytm muzyki. Na sygnał rodzica, np. klaśnięcie w 
dłonie zatrzymuje się i wykonuje określone czynności, np. skacze 5 razy jak 
zajączek, stoi na jednej nodze tak jak bociek, skacze jak żabka, itp. 

 

4.„Wielkanocne symbole” 

Dzielenie na sylaby  wyrazów: jajko, baranek, palma, pisanka, koszyczek, 
kurczaczek. 

 

5. „Zajączki” – zabawa paluszkowa -  rodzic czyta wierszyk a zadaniem dziecka 
jest pokazywanie odpowiednich cyfr na paluszkach. 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?  

Pięć zajączków małych kica na polanie.  

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 



Pięć zajączków małych już do mamy kica.  

Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze 
splecionymi dłońmi. 

 

6. Wysłuchanie przez dziecko opowiadania czytanego przez rodzica. 
Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu. 

 

W przedświąteczny sobotni poranek Ania wstała bardzo wcześnie. Kiedy zeszła 
na dół czuła w domu dzieje są coś niezwykłego. 

– Co mogło dziać się w domu? 

Zajrzał do pokoju. Panowała tam niesamowita krzątanina. Domownicy, mama, 
tata i jej dwaj starsi bracia byli czymś bardzo przejęci i nie zwracali uwagi na 
małą Anię. Może o mnie zapomnieli pomyślała dziewczynka. Ania patrzyła co 
robi jej rodzina mama piekła w kuchni pyszne babki i mazurki, jej bracia 
pomagali tacie w sprzątaniu domu, tylko mała Ania nic nie robiła. Ale gdy 
zobaczyła ją mama zaprosiła córeczkę do stołu zawołała resztę rodziny i razem 
zaczęli malować jajka, które mama wcześniej ugotowała. Dziewczynce to 
zajęcie bardzo się podobało, i chciała malować je przez cały dzień. Ale w 
pewnym momencie tata ściągnął  z szafy koszyk i postawił go na stole. 

Powiedział: najwyższa pora przygotować święconkę i pójść z nią do kościoła. 
Ania popatrzyła się na tatę ze zdziwieniem i pomyślała co to jest ta święconka. 
.. a wy jak myślicie co to jest święconka? 

 

Dziecko odpowiada na pytania dotyczące tekstu np., 

• Co to jest święconka? 
• Gdzie się chodzi ze święconką, z kim powinniśmy iść? 
• Co robili domownicy? 
• Jak myślicie do czego się przygotowywali? 

 



7. Rozwiązywanie zagadek o tematyce wielkanocnej 
 
1)Każda ma oczy malowane, naklejane. 
Każda ma uśmiech kolorowy i leży na stole grzecznie, 
żeby się nie potłuc przypadkiem w dzień świąteczny. 
(pisanki) 
 
2) Cukrowy ...ma złociste różki 
Pilnuje pisanek na łączce z rzeżuszki( baranek) 
 
3) Stoją na stole lukrowane, 
A między nimi cukrowy baranek.( babki wielkanocne) 
 
8. Z czym kojarzy nam się WIELKLANOC? 
  
Swobodne wypowiedzi dzieci, utrwalenie znaczenia symboli wielkanocnych 
 
Rodzic może dziecku opowiedzieć o znaczeniu każdego z nich. 
 
Święcone : ważne jest, żeby było w nim siedem podstawowych pokarmów - 
chleb, jajko, ser, wędlina, chrzan, ciasto i sól.  
 
Chleb: W tradycji chrześcijańskiej jest najważniejszym z symboli, ponieważ 
przedstawia ciało Chrystusa. We wszystkich kulturach jest pokarmem 
niezbędnym do życia. Chleb zawsze gwarantował pomyślność i dobrobyt. 
 Jeżeli gospodarze piekli na Wielkanoc wiele odmian chleba, do koszyka 
wkładali po kromce każdej z nich.  
W całości święcono specjalny chlebek - paschę.  
 
Jajko: Symbol odradzającego się życia i zwycięstwa życia nad śmiercią. 
Przypomina nam, że Pan Jezus zmartwychwstał. Wierzono, że podzielenie się 
jajkiem z bliskimi umacnia więzi rodzinne. Dotykanie zwierząt poświęconym 
jajkiem chronić je miało przed chorobami i złymi urokami.  
 
Wędlina: Jej obecność w koszyku miała zapewniać  zdrowie. Była symbolem 
dostatku, bo nie każdy mógł sobie na nią pozwolić.  
 
Sól: Uznawano ją za symbol oczyszczenia i prawdy. Wierzono, że posiada 
właściwości odstraszania zła. Poświęcona, ma chronić przed złem i zepsuciem 
nasze dusze. 



 
Ser: Jest w sensie pozytywnym symbolem zależności między człowiekiem a 
siłami przyrody. Jako że pochodzi od krów, owiec i kóz, ma zapewnić rozwój 
stada zwierząt domowych.  
 
Chrzan: Obrazował ludzką siłę  fizyczną. Miał również wspomagać skuteczność 
innych święconych pokarmów. 
 
Ciasto :Do święconki ciasto zostało włączone jako ostatnie. Symbolizowało 
umiejętności i doskonałość. Najczęściej była to wielkanocna baba. Należało 
pamiętać, że nie może być to produkt kupiony, ale własnoręcznie upieczony. Do 
wielkanocnej tradycji należało również, aby w domu było jak najwięcej 
rodzajów ciast Osoba, która wkładała ciasto do pieca, przez cały czas pieczenia 
nie mogła usiąść, bo ciasto mogłoby opaść i wyszedłby zakalec. 
 
 
 
9. Zabawa plastyczna ,, Kurczaczek”  
Do wykonania tej pracy potrzebna będzie rolka po papierze toaletowym. 
Zadaniem  dziecka jest pomalowanie  jej żółtą farbą lub wyklejenie żółtym 
papierem a następnie doklejenie pokolorowanych kredkami skrzydełek, 
dzióbka, oczek, nóżek. 
Poniżej pomocnicze zdjęcie. 
 
 
 
 

 
 



 
 

10. A oto kilka obrazków, które można wykonać dowolną techniką i ozdobić 
nimi kącik wielkanocny. Życzę ciekawych pomysłów i kreatywności!!!  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


