
 

 

Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci 3,4,5-letnich z grupy „Motylki” 

Temat: Wielkanoc 

Termin realizacji : 29 marca-1 kwietnia 2021 
 

 

1. „Przygotowania do świąt”- poniedziałek- 29 marca 

 

„Wielkanoc” - wprowadzenie wiersza Doroty Kossakowskiej. Zapoznanie dzieci z treścią wiersza, 

potrawami wielkanocnymi.  

 

Na stole wielkanocnym jest bardzo kolorowo. Kolorowo i smacznie i oczywiście zdrowo. 
 Mama upiekła mazurki, ciocia babkę zrobiła A Hania ze swą siostrą baranka postawiła.  
Baranek z cukru stoi pośród owsa młodego Na stole się znalazło coś jeszcze bardzo pięknego. 
 Pisanki kolorowe zrobione przez rodzinę, Mama, tata i babcia robili je przez godzinę. 
 Ala i siostra Hania też dzielnie pomagały. Przygotowane pisanki w koszyczku układały.  
Siedzi na nich kurczaczek, wygląda jak żółta kulka. Jak promień słońca ciepłego, który się zakradł z 
podwórka. 
 Za chwilę mama przyniesie żurek z kiełbasą, sałatki, Oraz roladę z szynki - ulubioną potrawę Beatki. 
 Wszyscy podzielą się święconką i złożą sobie życzenia. Tradycja wielkanocna od wielu lat się nie 
zmienia.  
 – przybliżenie tradycji i zwyczajówzwiązanych z obchodem Świąt Wielkanocnych. 

 „Zabawy z literą „w,W”- zapoznanie ze znakiem graficznym litery „W,w” drukowanej i pisanej na 

podstawie wyrazu „waga”. Kształcenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej. 

Ćwiczenie spostrzegawczości.-5-latki/cz.4, str.46,47/ 

 Pisanka”- kolorowanie. Karta pracy- w załączniku 

„Pocztówka wielkanocna” – praca z papieru; kształcenie inwencji twórczej, pomysłowości. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZcfrNdwh0nQ 
https://www.youtube.com/watch?v=7JxAx4rsT1U 
„Są takieŚwiętaWielkanocne” 
https://www.youtube.com/watch?v=No6K_yt4dCI- słuchanie piosenki 
 
 

 

2. „Na Wielkanocnym stole”-wtorek – 30 marca 

„Na świątecznym stole” - Poznanie sposobów dekorowania stołu na Święta Wielkanocne,  słuchanie 

wiersza Doroty Kossakowskiej pt.: „Wielkanoc; ZADANIA DLA DZIECI –wykonanie króliczka 

wielkanocnegohttps://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8, kolorowych prac 

wielkanocnych z różnych materiałów https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/03/wielkanocne-prace-
plastyczne-szablonami-druku/. /propozycje do wyboru/ 

„Moje ulubione wypieki” – wypowiedzi dzieci; zachęcenie dzieci do wypowiadania się na  temat 

ulubionych ciast i potraw wielkanocnych.. „Dmuchamy balony” – ćwiczenia oddechowe; 

zwiększenie pojemności płuc. 

Karty pracy- 5-latki/cz.4 str.56-58/ 

3. „Wielkanocne rachunki”- środa- 31 marca 

 

 

„Taniec kurcząt w skorupkach”-improwizacje taneczne do utworu Modesta Musorgskiego. 
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 Dzieci mogą według własnej inwencji twórczej np. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZcfrNdwh0nQ
https://www.youtube.com/watch?v=7JxAx4rsT1U
https://www.youtube.com/watch?v=No6K_yt4dCI
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/03/wielkanocne-prace-plastyczne-szablonami-druku/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/03/wielkanocne-prace-plastyczne-szablonami-druku/
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


machać skrzydełkami /rękoma/, obracać się wokół własnej osi, dobierać się w pary, mówić pi ,pi, pi 
itp.Zapoznanie dzieci z  utworem muzyki poważnej. /dzieci 3,4,5-letnie/ 

 

„Wielkanocne rachunki” – zabawa matematyczna. „Pisanki”- zabawa matematyczna. Liczenie i 
ustalanie, ile jest razem – umieszczamy sylwety pisanek wycięte z papieru kolorowego na dywanie,  a 
dzieci układają na dywaniei przeliczają: - układamy 3 pisanki i dokładamy jeszcze 1. Policz ile jest 
razem? - układamy 5 pisanek i dokładamy jeszcze 2. Policz ile jest razem? - układamy 6 pisaneki i 
dokładamy jeszcze 1. Policz ile jest razem? Itd. Poznanie możliwości liczenia na zbiorach 

zastępczych. kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 9- 5-latki/ 3,4-latki w zakresie dostępnym 

dla dziecka/ 

„Poznajemy różne wagi”-karty pracy -5-latki /cz.4 str.50,51 

 

 

4. „Wielkanoc tuż,tuż”- czwartek- 1 kwietnia 

Słuchanie fragmentu bajki pt.: O kurce Złotopiórce i kogutku Szałaputku” E.Szelburg– 

Zarembiny. Za siedmioma łąkami, za siedmioma polami był sobie dziad i baba. Dziad miał kogutka 
Szałaputka, a baba miała kurkę Złotopiórkę. Kogutek Szałaputek co rano piał ku–ku–ry–ku! A kurka 
Złotopiórka co rano znosiła śliczne, duże, białe jajko. Wieczorem kogutek Szałaputek i Kurka 
Złotopiórka chodzili razem na spacer. Spacerowali sobie drogą, noga za nogą... Czasem szli łąką albo 
lasem. A raz poszli w pole. Na polu kogutek Szałaputek i kurka Złotopiórka znaleźli kłosek pszenicy. — 
Ku–ku–ry–ku! — mówi kogutek Szałaputek. — Najemy się porządnie pszenicznych ziarnek. — Ko–
ko–ko! — mówi kurka Złotopiórka. — Zanieśmy te ziarnka do domu. Dziad zmiele je na pszenną 
mąkę, a baba z tej mąki upiecze pszenną bułkę. — Ki–ki–ry–ku! — krzyknął skąpy i łakomy kogutek. 
— Nie nośmy nic dziadowi i babie. Sami zjedzmy! I zaczął łapczywie dziobaċ ziarnka. Widzi to kurka 
Złotopiórka i przestrzega kogutka Szałaputka: — Uważnie łykaj. Bo kogutek Szałaputek łyk–łyk! po 
dwa ziarnka na jeden raz łyka. — Po jednym ziarnku łykaj, po jednym! — przestrzega mądra kurka 
Złotopiórka. A kogutek Szałaputek nie słucha — po dwa łyka. — Po jednym! — krzyczy kurka. Po dwa 
łyka kogutek. — Po jednym! — kurka prosi. Kogutek swoje. Łyk–głdyk! — zakrztusił się. Masz ci los! 
Upadł kogutek Szałaputek jak długi. Upadł koło drogi, zamknął oczy, podkurczył nogi. Ani tchnie. 
Niewiele myśląc biegnie kurka Złotopiórka do morza po ratunek. — O mój Boże! Morze, morze, daj 
wody! — Komu wody? — Kogucikowi Szałaputkowi, bo kogutek Szałaputek jak nieżywy, wpadł w 
pokrzywy, ani tchnie! Morze dało wody kogucikowi Szałaputkowi. Kogutek Szałaputek napił się. Łyk-
głdyk! przełknął dwa ziarnka, co mu w gardle uwięzły, i zdrów, żywy wyskoczył z pokrzywy. — Ku–
ku–ry–ku! — zapiał kogutek Szałaputek dobrej kurce Złotopiórce. — Ki–ki–ry–ku! — zapiał dziadowi i 
babie. — Na zdrowie! — odpowiedzieli mu dziad, baba i kurka Złotopiórka. 
 Rozmowa na temat bajki: - Kto żył za siedmioma łąkami i za siedmioma polami? - Co miał dziad i 
baba? - Jak kogutek Szałaputek wraz kurką Złotopiórka spędzali wolny czas? - Co znaleźli na polu? - 
Co postanowił zrobić z ziarnami pszenicy kogutek Szałaputek, a co kurka Złotopiórka? - Co 
przydarzyło się kogutkowi Szałaputkowi podczas jedzenia? - Kto pomógł kogucikowi? - Czy należy tak 
postępować jak kogutek Szałaputek? 
Karty pracy-5-latki /cz.4 str48, 49/ 

 

„Pisanki, kraszanki, jajka malowane”  

„Pisanki, kraszanki” - wypowiedzi dzieci na podstawie serii filmów demonstracyjnych  Zapoznanie 

z symboliką Świąt Wielkanocnych, z różnymi sposobami zdobienia jajek dawniej i 

dziśhttps://www.youtube.com/watch?v=GW6i85aVEuQ , 
https://www.youtube.com/watch?v=VTJ5jtpnnAE 

 

 

 „Oklejanka” – wykonanie według własnej inwencji twórczej;  ćwiczenie mięśni paliczkowych, 

kształcenie umiejętności łączenia klejem sznurka, bibuły papieru. /- Oklejanie jajka sznureczkami z 

https://www.youtube.com/watch?v=GW6i85aVEuQ
https://www.youtube.com/watch?v=VTJ5jtpnnAE


bibuły,sznurka lubpapieru, - Przyklejanie kuleczek z bibuły, tworząc różne wzory, lub według 
własnego pomysłu/ 

 

„Pisanki,pisanki”- słuchanie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=No6K_yt4dCI 
“Pisanki, kraszanki, skarby Wielkanocne”- słuchanie piosenki  

https://www.youtube.com/watch?v=K2ltR0s8eqw 

 

Proponuję wykorzystanie kart pracy w książeczkach „Trefliki w 

przedszkolu”: 5-latki cz.4, str.46-59 

         życzę miłych, twórczych zabaw oraz zdrowych i radosnych  Świąt 

Wielkanocnych      Lidia Pawlus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=No6K_yt4dCI
https://www.youtube.com/watch?v=K2ltR0s8eqw


KARTY PRACY: 

koszyczek wielkanocny 3,4-latki 

 



Pisanka-3,4-latki 

 

 



Policz jajka-3,4-latki 

 


