
WKRÓTCE WIELKANOC  

 propozycje zabaw i zadań na dni: 29 marzec – 02 kwiecień 2021r 

 

1. Opowiadanie Bajeczka wielkanocna A. Galicy  

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane 

wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków.  

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, 

dlaczego musimy wstawać? 

 A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

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

jeszcze tyle roboty. 

 Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce 

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. Słońce 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 Słońce zaczęło rozglądać 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 Słońce – a co to by były za 

święta bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo 

malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś. 

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

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

 - Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. A Słońce wędrowało po 

niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i zaczęło  

z kimś rozmawiać. 

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

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

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 Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem 

na szyi.  

- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce 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.  

 

2.  Pytania do dziecka związane z treścią opowiadania.  

· Co robiło słonko? 

· Kogo obudziło jako pierwsze, drugie, ... ?  

· Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka?  

· Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?  

 

3.  Rozmowa na temat wielkanocnych zwyczajów.   

· Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych? (porządki przedświąteczne, 

wysyłanie kartek świątecznych, święcenie palmy wielkanocnej)  

· Jakie znasz tradycje świąt Wielkanocnych? (święcenie koszyka, robienie 

pisanek, biały obrus, wielkanocne śniadanie, śmigus-dyngus).  

 

4.  Zabawy przy piosence „Kłótnia wielkanocna”  

https://youtu.be/cAKlPIpTJTI  

- proponujemy narysować wspólnie z dziećmi sylwety lub wyciąć z czasopisma: 

zajączka, baranka, kurczątko, pisanki i zaproponować zabawę w teatr podczas 

słuchania piosenki lub zachęcić dziecko do improwizacji kłótni wielkanocnej 

miedzy zwierzętami; 

https://youtu.be/cAKlPIpTJTI


- podczas słuchania refrenu piosenki zachęcamy dziecko do ćwiczeń 

ortofonicznych (naśladowanie głosu zwierząt: be, be, pi, pi, kic, kic, wesoły 

śmiech); 

- zachęcamy dziecko do nauki pierwszej zwrotki piosenki i refrenu (dziecko, 

które szybko opanuje tekst, może nauczyć się kolejnych zwrotek).  

 

5. Zabawa matematyczna. Potrzebne będą wycięte kolorowe sylwety  

Jajek min. 10 dla każdego, talerzyk papierowy i kostka do gry.  

Rozdajemy sylwety jajek po tyle samo dla każdego. Gracze po kolei rzucają 

kostką do gry liczą oczka wyrzucone na kostce. Odkładają jajka na talerzyk po 

tyle sztuk ile oczek wypadnie na kostce. Wygrywa ten kto pierwszy odłoży na 

talerz wszystkie swoje jajka. 

 

6. Przygotowania do świąt – wspólne malowanie pisanek.  

https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw&t=34s  

 

7.  Wysiew rzeżuchy i wielkanocnego owsa.  

Obserwacja wzrostu. Zwrócenie uwagi na to, czego rośliny potrzebują do życia. 

Wykorzystanie hodowli do wykonania wielkanocnej dekoracji. 

 

8. Ćwiczenia graficzne   

https://www.maluchy.pl/labirynty/labirynty-43-zajaczek-krolik-i-

pisankawielkanocna.html     

 

https://www.kolorowankionline.net/kurczaki-i-jaja-wielkanocne   

 

9. Rysowanie z instrukcją  

Zabawa polega na rysowaniu treści wierszyka . Dorosły czyta – dziecko rysuje, 

lub rysują wspólnie.  

 

 

KURCZĄTKO  

Kurczątko z jajeczka się urodziło  

Główkę, brzuszek wychyliło  

https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw&t=34s
https://www.maluchy.pl/labirynty/labirynty-43-zajaczek-krolik-i-pisankawielkanocna.html
https://www.maluchy.pl/labirynty/labirynty-43-zajaczek-krolik-i-pisankawielkanocna.html
https://www.kolorowankionline.net/kurczaki-i-jaja-wielkanocne


Na dwie nóżki wyskoczyło  

Czarne oczka otworzyło  

dziobek mały rozchyliło  

że jest głodne zakwiliło.  

 

10. "Kolorowy królik" – praca plastyczna wspólna z rodzicem  

https://www.youtube.com/watch?v=NB6NW868CqU 

 

 

11. "Wielkanocne zajączki” - zabawa ruchowa  

Na dywanie rozłóżcie sylwety pisanek (dość duże wycięte z kolorowego papieru 

lub gazet), między którymi dziecko "zajączek" będzie się poruszać podczas 

muzyki, a na przerwę w muzyce, staje wg polecenia: na pisance, przed pisanką, 

za pisanką, z prawej lub lewej strony (muzyka do zabawy: "Wielkanocna 

zabawa" · Śpiewające Brzdące  

https://www.youtube.com/watch?v=NX0NBclT7DI  

 

12. Zabawa ruchowa z muzyką (orientacja w schemacie ciała) 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4  

 

13. „Taniec kurcząt w skorupkach” (z Obrazów z wystawy) M. 

Musorgski) – utwór do słuchania i zabawy  

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84  

 

Dzieci zamieniają się w kurczątka, które przy nagraniu muzyki wykluwają się  

z jajek i wyruszają zwiedzać świat. Dzieci ruchami ciała, mimiką i głosem 

najpierw naśladują kurczątka zwinięte w jajeczku, następnie wolno zaczynają się 

poruszać, prostują się, wyciągają łapki i głowy – wykluwają się ze skorupek. 

Potem wyruszają w drogę, która prowadzi pod górę. Idąc, kołyszą się na boki. 

Następnie turlają się z górki i trafiają do kurnika, gdzie czeka na nie mama 

kwoka z pysznym śniadankiem.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NB6NW868CqU
https://www.youtube.com/watch?v=NX0NBclT7DI
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


14. Zagadki wielkanocne  

 

Jak nazywają się jajka:  

białe, żółte, ozdabiane,  

na Wielkanoc darowane? (pisanki)  

 

Potulne zwierzątko  

z cukru zrobione  

Małą chorągiewką  

wdzięcznie ozdobione.(baranek)  

 

Co to za radosne Święta,  

Kiedy śmieją się pisanki  

I uśmiechają się baranki? (Wielkanoc)  

 

Ciasto pyszne i puszyste,  

Przed nim jemy żurek.  

Polski, dobry, brązowy i słodki.  

To będzie... (mazurek)  

 

Ukrywa w Wielkanoc  słodkości różne,  

Więc każde dziecko na niego czeka,  

Zobaczyć go jednak – wysiłki to próżne,  

Bo on susami kic, kic – ucieka. (zając) 

 

15. Propozycje dodatkowe 

- Muzylkowe inspiracje” - zabawy z wesołym kurczakiem- zabawa przy muzyce, 

taniec oraz praca plastyczna.  

https://www.youtube.com/watch?v=xo7QDnHyGFI&list=PLHnOpwBKee8zbHAz

9AvIa_8ET_mbvOKsp&index=2 

- Cukrowy baranek" E. Szelburg – Zarembina ( nauka  wierszyka na pamięć)  

 

Cukrowy baranek 

 Ma złociste różki. 

https://www.youtube.com/watch?v=xo7QDnHyGFI&list=PLHnOpwBKee8zbHAz9AvIa_8ET_mbvOKsp&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=xo7QDnHyGFI&list=PLHnOpwBKee8zbHAz9AvIa_8ET_mbvOKsp&index=2


Pilnuje pisanek  

na łące z rzeżuszki.  

A gdy nikt nie patrzy,  

chorągiewką buja 

 i cichutko meczy  

- Wielkanoc propozycja TVP „Domowe przedszkole”  

https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY

