
Temat dnia: Wielkanoc w przedszkolu. 

Zabawa powitalna „Witam tych, którzy…”. Rodzic mówi zdania powitania, a 

dzieci, których one dotyczą, uśmiechają się  i machają do wszystkich ręką. 

Przykłady zdań: Witam tych, którzy mają krótkie włosy, wiedzą, co to są 

pisanki, mają dziś dobry humor itp. 

Rodzic czyta wiersz Danuty Gellnerowej „Wielkanoc” 

„Wielkanoc”  

Obudziły się pisanki 

wielkanocnym rankiem 

i wołają: 

– Patrzcie! Tu na stole 

same niespodzianki! 

Bazie srebrno-białe 

i baranek mały. 

Ten baranek ma talerzyk, 

skubie z niego owies świeży. 

A baby pękate 

w cukrowych fartuchach 

śmieją się wesoło 

od ucha do ucha! 

 Nauka na pamięć wiersza Danuty Gellnerowej „Wielkanoc.” Dzieci 

powtarzają kolejne wersy za Rodzicem.: głośno, cicho, szeptem,                                     

z wystukiwaniem rytmu kredką o blat stołu. 

 



 

 

 



Zabawa matematyczna „W wielkanocnym koszyczku” 

Koszyczek i pisanki wycina Rodzic.  

Zapraszamy dzieci do zabawy:  

-włóż  do koszyczka 2 pisanki- policz głośno ile masz pisanek w koszyczku? 

 -włóż do koszyczka 3 pisanki- policz głośno ile masz pisanek w koszyczku? 

-włóż do koszyczka 4 pisanki- policz głośno ile masz pisanek w koszyczku? 

-włóż do koszyczka 1 pisankę- policz głośno ile jest pisanek w koszyczku? 
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Dokończ rytm. Układanie rytmów „Wielkanocne symbole” 

Pamiętajmy, że układając rytm, każde ogniwo należy powtórzyć przynajmniej 

trzykrotnie. Jeżeli dzieci załapią prawidłowość, pozwólmy im samym je 

układać 

 

 

 

 

Elementy do wycięcia: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze usprawniające narządy artykulacyjne 

,,Jakie to zwierzątko?’’ Prezentujemy dzieciom odgłosy zwierząt. Zadaniem 

dziecka jest odgadnięcie jakie to zwierzątko. Dzieci naśladują wybrane 

dźwięki zwierząt – kurczaczek (pi, pi, pi), kura (ko, ko, ko), kogut 

(kukuryku! kukuryku!), kaczka 

(kwa, kwa, kwa), baranek (be, be, 

be) itp.  

 



 

 



 

Posłuchaj piosenki  o kurce i pisankach. Zapraszam Cię do wspólnego 

śpiewania:) 

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk

 

Wykonaj Kartę Pracy 1. Połącz ze sobą takie same pisanki. 

POWODZENIA. 

Zajęcia plastyczne KURCZAK  

 

Potrzebne będą: papierowy talerzyk (lub koło wycięte z bloku 

technicznego), żółta farba, pędzelek, żółte piórka, oczka, pomarańczowa 

pianka, pomarańczowe kreatywne druciki, klej do prac plastycznych 

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk
https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk


Zadaniem dziecka jest pomalowanie papierowego talerzyka na żółty kolor. 

Po wyschnięciu przyklejamy oczy oraz dzióbek i ozdabiamy piórkami. 

Miłej zabawy  

 

 



 

 

 


