
Temat dnia: Wielkanocne tradycje.  

Witam Was kochani i zapraszam do zabawy. 

1. Powitanka- zaśpiewaj piosenkę na 

powitanie: 

Wszyscy są, witam Was 

Zaczynamy już czas, 

Jestem ja, jesteś Ty, 

Raz, dwa, trzy. 

2.Wielkanocne tradycje” – rozmowa w oparciu o wiersz, 

ilustracje i własne doświadczenia.

 

Rozmowa w oparciu o wiersz, ilustracje i własne doświadczenia. 

– W jaki sposób ludzie przygotowują się do Wielkanocy? 

– Jakie potrawy stoją na wielkanocnym stole? 

– Czym ludzie dekorują stół wielkanocny? 



– Jaką uroczystość obchodzą tydzień przed Wielkanocą? 

– Z czego wykonana jest palma wielkanocna? 

 

2. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Skaczące zajączki”.  

Rodzic rozkłada na podłodze kolorowe kartki i włącza muzykę. 

Dziecko-zajączek skacze między nimi. Na przerwę w nagraniu 

zajączek wykonują polecenia Rodzica: Zajączek wskakuje na 

kartkę. Zajączki stają obok kartki. Zajączki stają za (przed) 

kartkę. Rodzic demonstruje wcześniej każde ustawienie. 

Wdrażanie do rozumienia pojęć: obok, za, przed. 

3. Posłuchaj wiersza czytanego przez Rodzica. 

PISANKI 

Patrzcie,   

ile na stole pisanek!   

Każda ma oczy  malowane,  naklejane .  

Każda ma uśmiech   

kolorowy   

i leży na stole grzecznie,  

żeby się nie potłuc   

przypadkiem   

w dzień świąteczny . 

Ale pamiętajcie!   

Pisanki  nie są do jedzenia .   

Z pisanek się wyklują   

świąteczne życzenia! 

4. Rozmowa na temat wiersza. Jak wyglądały pisanki z wiersza? 

Dlaczego powinny grzecznie leżeć na stole? Dlaczego nie jemy 

pisanek? Z czego wykonuje się pisanki? Jakie świąteczne życzenia 

można złożyć drugiej osobie? 

5. „Gdzie jest kura?” – Ustawiamy dziecko na środku pokoju i 

zasłaniamy mu oczy chustą wiążąc ją na głowie dziecka. Rodzic 

staje w dowolnym miejscu nieopodal dziecka i wydaje odgłosy 

kury „ko ko ko…”. Zadaniem dziecka jest dotarcie do kury z 

zawiązanymi oczami. Zwracamy uwagę, żeby dziecko nie miało 

pod nogami żadnych przedmiotów, o które mogłoby się potknąć. 
 



 

6. Wykonaj Kartę Pracy 1. Twoim zadaniem jest pokolorowanie 

pisanki (możesz do tego użyć kredek lub farb). 

7. Na pożegnanie zaśpiewaj z Rodzicami piosenkę „Kółko graniaste”. 

Kółko graniaste 

sł. i muz. tradycyjne 

 

Kółko graniaste, 

czworokanciaste. 

Kółko nam się połamało, 

cztery grosze kosztowało, 

a my wszyscy, a my wszyscy  bęc! 

 

 

 

 

 


