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Aktywność słowna 
1.Słuchanie wiersza O. Adamowicz „Wielkanoc” 
 

 
 
Wielkanocny baranek zamieszkał w koszyku, 
Kolorowych jajek jest też w nim bez liku. 
I smaczna szyneczka gotowa do święcenia, 
Jeden drugiemu składa dziś życzenia. 
Wielkanocne święta, o nich każdy pamięta, 
Serce się raduje, uśmiech dziś króluje. 
Dzwonimy do bliskich, kartki wysyłamy, 
Choć mieszkają daleko, to o nich pamiętamy. 
Do wspólnego śniadania z rodziną siadamy, 
To, co poświęcone z koszyczka zjadamy. 
Poniedziałek Wielkanocny to świąt drugi dzień, 
Wszystkie dzieci już czekają, by móc wodą polać się. 
Bo to przecież śmigus-dyngus – dużo wody trzeba, 
Oby tylko nas nie skropił, jakiś deszczyk z nieba. 



Wszystkim dużym i tym małym składamy życzenia, 
Zdrowia, szczęścia i radości, niech Wam uśmiech w sercach gości, 
Niech Wam jajeczko dobrze smakuje, a bogaty zajączek prezentami obdaruje. 
WESOŁYCH ŚWIĄT! 
 
Po wysłuchaniu wiersza porozmawiajcie nt treści: 
- Kto zamieszkał w wielkanocnym koszyczku? 
-Co jeszcze znajdowało się w koszyku? 
-O jakich zwyczajach wielkanocnych jest mowa w wierszu? 
-Jakie wielkanocne zwyczaje są praktykowane w twoim domu? 
 
Aktywność ruchowa 
W wielkanocnym koszyku – zabawa orientacyjno-porządkowa  
 
Dzieci swobodnie biegają̨. Na umówiony sygnał zatrzymują̨ się. Rodzic wywołuje nazwę̨ 
jednego ze zwierzątek, np. baranek / zajączek / kurczątko! Dziecko zatrzymuje się w pozie 
charakterystycznej dla danego zwierzątka. 
 
Ćwiczenia oddechowe „Wędrujące jajeczko” 
Pomoce: rurka do napojów, niewielkie styropianowe jajko, wydmuszka lub piłeczka do ping-
ponga, sznurek lub wstążka. 
Na stole ułożona jest kręta ścieżka (slalom) ze sznurka. Dzieci dmuchają̨ przez rurkę na jajko, 
przesuwając je od początku aż do końca ścieżki. Zabawę możemy powtórzyć, układając inny 
slalom ze sznurka. 

Aktywność matematyczna 

Zabawa doskonaląca pamięć ́i koncentrację uwagi „Kokoszka”, utrwalająca liczebniki 
porządkowe. 

Pomoce: sylwety 6 kolorowych, wyciętych z papieru jajek (ponumerowanych na odwrotnej 
stronie) 

              
 

 



Sylwety jajek ułożone są ̨w miejscu dobrze widocznym dla dziecka. Dziecko po dokładnym 
przyjrzeniu się jajkom zamyka oczy. W tym czasie Rodzic wypowiada rymowankę „Kokoszka”. 
Zabawa przebiega zgodnie z opisem.  

Kokoszka (M.Jelonek)  

W kurniku na grzędzie 
leżą jajka w rzędzie. 
Kura się kręciła,       (Rodzic chowa jajka) 
dwa jajka straciła. 
Powiedz, przedszkolaku śmiały, jakie jajka pospadały?  

Rodzic chowa za siebie dwie spośród rozłożonych sylwet jajek. Dziecko otwiera oczy, podaje 
nazwy kolorów ukrytych jajek.  

W zmodyfikowanej wersji zabawy Rodzic wykorzystuje ponumerowane sylwety jajek. 
Zabawa przebiega jak wyżej, ale pytanie w ostatnim wersie rymowanki brzmi: Które jajka 
pospadały? Dziecko podaje numery porządkowe schowanych jajek. (pierwsze, szóśte itp. ) 

Aktywność muzyczna 
Wspólnie z Rodzicami zaśpiewajcie piosenkę „Pisanki, pisanki…” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY 
  
Grafomotoryka 
Wykonaj kartę pracy cz.3 str 59 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/os-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=60 
 
Aktywność plastyczna „Kartka świąteczna” 
 
Dla chętnych dzieci 😊 Możesz skorzystać z linku poniżej. 
https://www.youtube.com/watch?v=aat57gykVP8 
 
Na zakończenie aktywności koniecznie skorzystajcie z aktywności na świeżym 
powietrzu☀🌸🌷🌿☀ 


