
PROPOZYCJA ZAJĘD I ZABAW 

Tydzieo 06.04 – 10.04.2020 

Temat kompleksowy: WIELKANOC 

 

W tym tygodniu w związku ze zbliżającymi się świętami omawiamy temat Wielkanocy. 

Przygotowałam kilka propozycji zajęd związanych z tematem. 

W razie jakichkolwiek pytao czy wątpliwości proszę o kontakt meilowy lub telefoniczny 

 Korzystając  okazji chciałam wszystkim życzyd zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy 

 

 

1. Zabawa matematyczna 

 

„Liczymy pisanki” 

Potrzebujemy: 

Jajka czekoladowe, koszyczek 

Zadania: 

- Ola do koszyczka włożyła 3 pisanki. Zosia dołożyła jeszcze 2. Ile jajek jest w koszyku? 

- Kasia włożyła do koszyka 2 pisanki. Zosia włożyła 3 pisanki. Przyszedł Staś i też włożył 3 

pisanki. Ile pisanek jest w koszyku? 

- Mama pomalowała 3 pisanki. Tata pomalował 4 pisanki. Ich synek pomalował tylko 1. Ile 

pisanek pomalowali razem? 

- W koszyku było 8 jajek do malowania pisanek. Przyszedł Krzyś i stłukł  3 jajka. Ile jajek 

pozostało w koszyku? 

 

Po każdym zadaniu wyciągamy jajka z koszyczka i zaczynamy od nowa.   

 

2. Zabawa ruchowa 

https://wordwall.net/pl/resource/1155181/%c4%87wiczymy-razem 

 

3. Naucz się piosenki 

Czy znacie piosenkę o zającu malowanym, który co rusz zamacza uszy w herbacie? 

Nie? To posłuchajcie tej wesołej piosenki! 

Na kubeczku z porcelany 
mieszka zając malowany. 
Kiedy tylko się poruszy 
to w herbacie moczy uszy. 

https://wordwall.net/pl/resource/1155181/%c4%87wiczymy-razem


Mówię Wam, mówię Wam, 
co ja z tym zającem mam. 

Siedzi zając na kubeczku, 
lewą nogę moczy w mleczku. 
Ale mleczko nie dla niego 
on by wolał coś innego. 
Mówię Wam, mówię Wam, 
co ja z tym zającem mam. 

Wytarł zając mokre uszy, 
zrobił cztery wielkie susy. 
Usiadł w lesie na polanie 
co ja teraz powiem mamie? 
Co ja teraz powiem? Co? No co? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eivj-83L_Tw 

 

4. Bajeczka wielkanocna A. Galicy 

Wiosenne słooce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe Kotki 

zaczęły wychylad się z pączków.  

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospad, dlaczego musimy 

wstawad? 

A słooce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że wy musicie byd pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle 

roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słooce powędrowało dalej. 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno. 

- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się 

malutki, żółty Kurczaczek. 

Słooce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną 

kokardką. 

- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na 

Wielkanoc. 

Teraz Słooce zaczęło rozglądad się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą trawę, 

aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. 

- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słooce – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzid 

jeszcze kogoś. 

- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubid w trawie. 

- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

A Słooce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i 

zaczęło z kimś rozmawiad. 

- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeo-dzeo, dzeo-dzeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Eivj-83L_Tw


Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze zobaczyły, że 

to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. 

- Co to? Co to? – pytał Zajączek. 

- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 

I wtedy Słooce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 

- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słooce głaskało wszystkich 

promykami, nucąc taką piosenkę: 

 

W Wielkanocny poranek 

Dzwoni dzwonkiem Baranek, 

A Kurczątko z Zającem 

Podskakują na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

Robiąc miny słodkie, 

Już wyjrzały z pączka, 

Siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc 

Wierzbę pytają. 

 

Pytania do tekstu: 

- Jakie zwierzęta występowały w tekście? 

- O jakich świętach jest mowa w opowiadaniu? 

 

5. Zabawa ruchowa 

Na podłodze rozkładamy papierowe pisanki z liczbami lub literami. Zadaniem dziecka jest 

przeskakiwanie z jednej pisanki na drugą i odczytywanie liczby lub litery znajdującej się na 

jaku. 

 

6. Praca plastyczna 

Wykonaj zajączka wielkanocnego z rolki po papierze toaletowym 

 
 



7. Zabawa dydaktyczna 

Powiedz co widzisz na obrazku. Nazwy podziel na sylaby, powiedz jaką głoskę słyszed na 

początku, podaj jeszcze 3 wyrazy zaczynające się na tą samą głoskę. 

 

 

 



 
 

 

 

 

8. Zadania dodatkowe 

- Pomaluj pisanki wielkanocne 

- Upiecz wraz z mamą babkę 

 

9. Zadania w kartach pracy (książki) 

Karty pracy częśd 3 str. 34 – 36 

 

 

10. Dodatkowe karty pracy 





 


