
 

Choć za przedszkolem tęsknimy to w domu też się 

uczymy, pięknie zadania zrobimy. 

 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚĆI DLA DZIECI  

3- 4 LETNICH 

Od 06.04.2020 do 10.04.2020 

TEMAT KOMPLEKSOWY „WIELKANOC” 

 

 Zasiejmy wspólnie rzeżuchę. 

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

 Porozmawiajmy co powinno się znaleźć na wielkanocnym stole. 

 Zróbmy wspólnie pisanki. 

 Wykonajmy pracę plastyczną pt. „Zajączek wielkanocny” dowolną 

techniką. 

 Porozmawiajmy co wkładamy  do koszyczka wielkanocnego? 

 Policzmy jaja w lodówce. 

 Obejrzyjmy: Przedszkolne laboratorium. Dlaczego jajko nie tonie? 

https://www.youtube.com/watch?v=g-UxSTTwzQ8 

 Nauczmy się jak narysować kurczaka? Rysuj z Tadziem! I Lulek.tv 

https://www.youtube.com/watch?v=zvgBz6smtS8 

 Zróbmy pracę plastyczną „Kurczaczek” według własnego pomysłu. 

 Obejrzyjmy razem Domowe przedszkole odcinek pt. „Świąteczne 

zwyczaje”.  https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-

zwyczaje-wielkanoc,43855 

 Porozmawiajmy na temat wiersza A. Widzowskiej „Wielkanoc”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MfCoSQRMgfk
https://www.youtube.com/watch?v=g-UxSTTwzQ8
https://www.youtube.com/watch?v=zvgBz6smtS8
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855


    
 

 

 

A. Widzowska  „Wielkanoc” 

 

- Kurko, proszę, znieś jajeczka, 

śnieżnobiałe lub brązowe, 

ja z nich zrobię na Wielkanoc 

cud- pisanki kolorowe. 

 

Do koszyczka je powkładam, 

z chlebkiem, babką lukrowaną, 

potem pójdę je poświęcić 

z bratem, siostrą, tatą, mamą. 

 

Przy śniadaniu wielkanocnym 

podzielimy się święconką 

i buziaka dam mamusi, 

zajączkowi i kurczątkom. 

 

„Śmingus- dyngus” – ktoś zawoła,  

tatę wodą popryskamy, 

mama będzie zmokłą kurką, 

bo to poniedziałek lany! 

 

 
 

 

 

 

 



ZAGADKI DLA DZIECI: 
 

 

Zagadka o baranie 

Na jego widok, 

drżysz zuchu. 

Ma mocne nogi 

i chodzi w kożuchu. 

Zagadka o mazurku 

Ciasto mistrza Fryderyka, 

smakuje niczym muzyka 

i w wielkanocnym okresie 

jest źródłem wielu uniesień. 

Zagadka o baranku 

Ma skręcone rogi, 

złotem malowane, 

stoi z chorągiewką, 

wśród barwnych pisanek. 

Zagadka o baranku 

Stoliczku nakryj się! 

Woła mała Hanka. 

I wśród ślicznych 

pisanek ustawia … . 

Zagadka o pisankach 

Białe, żółte, malowane, 

i kraszone, i pisane, 

- na Wielkanoc darowane. 

 

 

 

 

 

 

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-baranie-178
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-mazurku-1682
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-baranku-2411
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-baranku-2412
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-pisankach-3725


Posłuchaj piosenki „ Pisanki pisanki jajka malowane”: 

Malowanie pisanek w Wielką Sobotę to stary polski zwyczaj. W 

każdym domu dzieci wraz z dorosłymi oddają się temu miłemu zajęciu. 

Bo przecież, jak mówi piosenka :…„nie ma Wielkanocy bez barwnych 

pisanek”. 

Pisanki, pisanki, 

jajka malowane 

nie ma Wielkanocy 

bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki 

jajka kolorowe, 

na nich malowane 

bajki pisankowe. 

 Na jednej kogucik, 

a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej 

laleczki tańczące.  

Na czwartej kwiatuszki, 

a na piątej gwiazdki. 

na każdej pisance 

piękne opowiastki. 

https://youtu.be/OTPObfVuHCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OTPObfVuHCY


Bajeczka wielkanocna  

(Agnieszka Galica) 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż 

zaspane wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków. 

– Jeszcze chwilę – mruczały wierzbowe Kotki. – Daj nam jeszcze 

pospać, dlaczego już musimy wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

– Tak to już jest, że musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, 

a ja mam jeszcze tyle roboty. 

Gdy na gałązkach siedziało już całe stadko puszystych Kotek, 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 Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i 

przewiązało czerwoną kokardką.  

– Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłby wstyd, gdyby 

Kurczątko nie zdążyło na Wielkanoc. 

Teraz słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało 

promykami świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego 

Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. 

– Co się stało? – zajączek przecierał łapką oczy. 

– 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 zagubić w 

trawie. 

– Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym 

dzwonkiem na szyi.  

– To już święta, święta – szumiały wierzbowe kotki (…) 

 

 

 



 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚĆI DLA DZIECI  

5- 6 LETNICH 

Od 06.04.2020 do 10.04.2020 

TEMAT KOMPLEKSOWY „WIELKANOC” 

 

Zadania z zakresu poznawania przyrody: 

1. Sianie rzeżuchy.  

Potrzebne: 

- dowolne naczynie 

- wata lub lignina 

Wyłóż naczynie watą lub ligniną, lekko zwilż wodą. Nasiona rzeżuchy 

wysiej gęsto, ale tak, żeby nie zachodziły na siebie. Wysiane nasiona 

również zwilż wodą. Ustaw pojemnik w ciepłym i jasnym miejscu. 

Kiełkujące nasiona podlewaj codziennie, tak aby wata lub lignina była 

cały czas  wilgotna. Rzeżucha urośnie za 5- 6 dni. 

 

2. Porównywanie budowy jajka surowego i ugotowanego. 

 Rodzic rozbija surowe jajko. Oddziela żółtko od białka. Prosi, aby 

dziecko powiedziało z czego składa się jajko (skorupka, białko, żółtko). 

 

3. Oglądanie zdjęć, kury , koguta i kurczaków w książkach, albumach 

przyrodniczych, gazetach lub na świątecznych pocztówkach.  

Dziecko opisuje różnice w wyglądzie zewnętrznym kury, koguta i 

kurczaka. 

 

4. Słuchanie odgłosów kury, koguta, kurcząt.  

Dziecko przysłuchuje się odtwarzanym z nagrania  odgłosów. Stara się 

rozpoznać, który to ptak. Dziecko naśladuje odgłosy, które usłyszało. 



 

5. Oglądanie zdjęć królika i zająca w książkach, albumach 

przyrodniczych. 

 Dziecko wskazuje różnicę w wyglądzie zewnętrznym królika i zająca. 

Rodzic uzupełnia wypowiedzi dziecka. Zające są zwierzętami 

prowadzącymi samotniczy tryb życia. Króliki natomiast żyją w stadach.  

 

Zabawy matematyczne: 

1. Narysuj dwa  koszyczki wielkanocne, w  pierwszym narysuj 3 pisanki, a  

w drugim  narysuj o 1 pisankę więcej.  Policz pisanki w koszyczkach. 

2.  Zabawa „kurczaczek” –rodzic naśladuje wydawane dźwięki kurczaka, 

dziecko liczy ile razy usłyszało dźwięki; zamiana ról. 

3. Policz literki w wyrazie WIELKANOC. 

4. Mama postanowiła wysłać karty z życzeniami świątecznymi: do babci 

Zosi, cioci Krysi, wujka Edka i pradziadka Adama. (Dziecko układa 

odpowiednią liczbę kart na stole). Niestety, zabrakło jej jednego znaczka. 

Odłożyła więc jedną kartkę na bok. Ile kartek wyśle mama? (Dziecko liczy 

kartki na stole). 

5. Kładziemy przed dzieckiem daną liczbę pisanek, a ono  pokazuje  ją na 

palcach lub na kostce do gry. 

6. Cztery boki, cztery kąty, rysujemy prostokąty. 

 Rodzic stawia na kartce cztery kropki ( tak aby po połączeniu kropek  

powstał prostokąt).  Dziecko łączy kropki   i odgaduje jaką figurę 

geometryczną zaplanował rodzic. 

7. Szukanie i utrwalanie figur  prostokąta w przedmiotach codziennego 

użytku 

 

 

 



Zabawy i ćwiczenia doskonalące sprawność motoryczną 

" Motoryka Duża": 

Ćwiczenia  ogólnej sprawności ruchowej 

 chodzenie i bieganie po drodze równej i z przeszkodami (tory 

przeszkód), 

 podskoki obunóż i na jednej nodze, pojedyncze  i w seriach, 

 czołganie się, chodzenie na czworakach (naśladowanie ruchów 

różnych zwierząt),  

 ćwiczenia płynności ruchów: naśladowanie lotu ptaków, 

przechodzenie pomiędzy gałęziami drzew (ruchy rozgarniające rąk), 

drzewa na wietrze (poruszanie rękami uniesionymi nad głową); 

zabawy "w dyrygenta", "motyle", 

 podrzucanie, łapanie, odbijanie piłki, rzuty do celu. 

 

Ćwiczenia  w pozycji stojącej 

 chodzenie na palcach, piętach, zew. i wew. krawędziach stopy, 

 rzucanie do celu (ręka lewa i prawa, sprzed siebie, zza siebie), 

 skoki z piłką trzymaną między kolanami, 

 skoki obunóż i na jednej nodze, przeskakiwanie przez przeszkody 

(obunóż), skoki na skakance, 

 bieganie w miejscu z jednoczesnym podnoszeniem wysoko kolan, 

uderzaniem się o pośladki, 

 skłony w przód, 

 skręty tułowia: w lewo, w prawo, 

 ruchy naprzemienne- dotykanie prawym łokciem lewego kolana i 

odwrotnie. 

 

Ćwiczenia w pozycji leżąc na brzuchu 

 podnoszenie jednocześnie wyprostowanych rąk i nóg (kołyska), 

 pływanie (zsynchronizowanie ruchów nóg i rąk; różnicowanie 

prawa-lewa), 

 rzucanie do celu (ręka lewa i prawa), 

 pełzanie, czołganie, 

 przenoszenie przedmiotów z jednej strony ciała na drugą. 

 

Ćwiczenia w pozycji leżąc na plecach 

 "jazda na rowerze", 

 rysowanie wyprostowaną ręką, nogą w górze, 

 podnoszenie się do siadu, 

 przenoszenie przedmiotów stopami (wzdłuż ciała i na boki), 

 zwijanie się w kłębek i utrzymanie pozycji. 



Zadania z zakresu rozwoju mowy: 

1. Wzbogacanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych 

2. Zabawa w wymienianie wyrazów zaczynających się głoską f. 

3. Zabawa w wymyślanie jak największej ilości rymów do wyrazów: 

- jajka 

- koszyczek 

- zajączki 

- pisanka 

- babka 

- kurczaczek 

- mazurek 

4. Słuchanie wiersza D. Gellner „Wydmuszki" 

Rozmowa na temat wiersza, wyjaśnienie znaczenia słowa pisanka. 

 

Przed owalnym lustrem 

tłoczą się wydmuszki. 

Przymierzają przed nim 

pisankowe ciuszki. 

Już w lustrze różowo, 

zielono i biało, 

a wydmuszkom ciągle 

kolorów mało! 

Zajrzały do szuflad, 

szafy otworzyły 

kropeczki, paseczki 

na siebie włożyły. 

Gdy tyle kolorów 

w lustrze się odbiło, 

to  w końcu się lustro 

w pisankę zmieniło!   

 

5.  Przygotowanie do świąt- opowiadanie A. Galicy „Bajeczka   

wielkanocna”. 

Rozmowa na temat opowiadania: 

- Co robiło słonko? 

-Kogo obudziło jako pierwsze, drugie…? 

- Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaka, zajączka i baranka? 

- Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 

 

 

 

 



Prace plastyczne w wielkanocnym klimacie: 

 Pisanka 3D z wykorzystaniem rosnącej farby 

Do wykonania jednej pisanki potrzebujesz: 

- 3 łyżki mąki, 

-3 łyżki soli, 

- odrobinę wody, 

- miseczki, 

- patyczek do mieszania, 

- barwniki lub farby (plakatowe, akrylowe, tempery). 

Wszystkie składniki mieszamy, aby uzyskać płynną konsystencję i nasza 

rosnąca farba gotowa! 

Cała instrukcja dostępna w filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=MiL71iUR1bA&feature=emb_title 

 Pisanki, kraszanki, jajka kolorowe. 

Do pudełek po butach wsypuje się osobno konfetti, kolorowy piasek i 

otręby pszenne (lub inne materiały sypkie). Dziecko dokładnie smaruje 

klejem jajka, a następnie wybiera pudełko z materiałem, którym chce 

ozdobić jajka. Przetacza kilkakrotnie jajko po dnie pudełka, w którym jest 

konfetti, piasek lub otręby pszenne. Cała powierzchnia skorupki powinna 

się równomiernie pokryć sypkim materiałem. Następnie należy odstawić 

jajka do wyschnięcia. 

     

 Zabawy plastyczne „Nasze pisanki”. 

Przygotowywanie pisanek różnymi technikami plastycznymi: 

- oklejanie ugotowanych jajek kolorową włóczką, 

- oklejanie ugotowanych jajek kolorowym papierem lub elementami 

wyciętymi z kolorowego papieru, 

- malowanie jajek farbami plakatowymi lub mazakami, 

- kolorowanie jajek z wykorzystaniem naturalnych barwników:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MiL71iUR1bA&feature=emb_title


 Wielkanocne zajączki. 

Do zrobienia zajączków potrzebujemy: 

- rolki po papierze toaletowym, 

- farby, 

- wycięte z kolorowego papieru uszy, oczy, wąsy i ząbki, 

- nosek- wykonany z włóczki bądź waty. 

 

 Baranki z popcornu. 

Potrzebujemy kolorową kartę, na której przyklejamy białe koło, na 

kole przyklejamy z czarnego papieru nogi i głowę baranka. 

Następnie klejem, najlepiej typu wikol, doklejamy popcorn. 

 
 

Zadania muzyczne: 

 Słuchanie dowolnej piosenki o pisankach, jajach malowanych ,rozmowa z 

dzieckiem na temat  Wielkanocy ,wyjaśnienie znaczenia niezrozumiałych 

słów. 

 Wspólny taniec do melodii „Kaczuszki”. Wyjaśnienie  dziecku kroków. 

tańca. https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

 Wspólne śpiewanie piosenki „ Pisanki pisanki jajka malowane”. 

https://youtu.be/OTPObfVuHCY 

 Wyklaskiwanie i taniec w rytm piosenki. 

 Słuchanie i odgadywanie odgłosów zwierząt związanych ze Świętami 

Wielkanocnymi. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94
https://youtu.be/OTPObfVuHCY


Zabawy kształtujące orientację przestrzenną i orientację w 

schemacie własnego ciała: 

1. „Zrób tak..."  

Dziecko wykonuje polecenia według instrukcji rodzica- ćwiczenie 

orientacji w schemacie własnego ciała, określanie prawej i lewej strony 

własnego ciała. Dziecko wykonuje zadania zgodnie z poleceniem rodzica: 

- wyciągnij do przodu lewą rękę, prawą rękę, 

- prawą ręką dotknij lewego kolana, 

- tupnij prawą nogą, 

- lewą ręką dotknij prawego ucha, 

- prawą ręką dotknij lewej łokcia, 

- lewym łokciem dotknij prawego kolana, 

 

Uwaga: aby ułatwić dziecku zapamiętanie stron prawa-lewa, zakładamy na 

jego lewej ręce frotkę lub opaskę. 

 

2. „W lewo, w prawo" - dziecko trzyma w dłoni łyżkę, a na niej 

ugotowane jajko. Zadaniem dziecka jest poruszanie się w taki sposób, aby 

nie zrzucić jajka z łyżki oraz  według poleceń wydawanych przez rodzica 

np. 

- idź dwa kroki w prawo, 

- teraz trzy kroki do przodu, 

- dwa kroki do tyłu, 

- idź cztery kroki w lewo, 

- idź pięć kroków w prawo, 

3. „Dyktando graficzne" - dziecko rysuje obrazek na kartce zgodnie z 

instrukcją rodzica. 

- narysuj domek na środku kartki, 

- nad domkiem narysuj słoneczko, 

- po prawej stronie słońca narysuj ptaszka, 

- po lewej stronie słońca narysuj chmurkę, 

- po lewej stronie domku narysuj drzewo, 

- na drzewie narysuj  ptasie gniazdo, 

- po prawej stronie domku narysuj łąkę i bociana... 

 

 

 

 



 

Z KUBUSIEM W INTERNECIE WIELE SIĘ DOWIECIE 

KOLEŻANKO I KOLEGO UCZ SIĘ 

 JĘZYKA ANGIELSKIEGO-PROPOZYCJE STRON 

INTERNETOWYCH 

Easter vocabulary 

https://www.youtube.com/watch?v=7yx2xIpNiQ4 

Easter Game for Kids | What Is It? Game 

https://www.youtube.com/watch?v=dI5bj8iMTz8 

Peppa Pig Full Episodes |Easter Bunny 

https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4 

Baby Shark Easter Egg Hunting 

https://www.youtube.com/watch?v=j-QFJgnyubA 

Ten Bunnies Counting Song 1-10 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8 

Animated Surprise Easter Eggs for Learning Colors 

https://www.youtube.com/watch?v=AB9-wzvzZWI 

Hop Little Bunnies  

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

The Way The Bunny Hops  

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc 

B-U-N-N-Y | Easter Bunny Song for Kids 

https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7yx2xIpNiQ4
https://www.youtube.com/watch?v=dI5bj8iMTz8
https://www.youtube.com/watch?v=PrNI1m5jBC4
https://www.youtube.com/watch?v=j-QFJgnyubA
https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8
https://www.youtube.com/watch?v=AB9-wzvzZWI
https://www.youtube.com/watch?v=BRjsyzbvqsc
https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc
https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g


CIEKAWE STRONY DLA DZIECI: 

 https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/k,12-

wielkanocne_gry_kolorowanki,t,najpopularniejsze.html 

 https://www.superkid.pl/wielkanoc-dla-dzieci 

 https://panimonia.pl/2016/03/13/wielkanoc-eksperymenty-z-

jajem/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=076OyxSq6wc 

 https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-

czyli-7-pomyslow-na-doswiadczenia-z-dziecmi.html 

 Zabawy wspierające motorykę małą i prawidłowy chwyt ołówka lub 

długopisu  

https://www.youtube.com/watch?v=zTOUs2b4O80 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=J3WqxZfgxvw&feat

ure=emb_title 

 

 

https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/k,12-wielkanocne_gry_kolorowanki,t,najpopularniejsze.html
https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/k,12-wielkanocne_gry_kolorowanki,t,najpopularniejsze.html
https://www.superkid.pl/wielkanoc-dla-dzieci
https://panimonia.pl/2016/03/13/wielkanoc-eksperymenty-z-jajem/
https://panimonia.pl/2016/03/13/wielkanoc-eksperymenty-z-jajem/
https://www.youtube.com/watch?v=076OyxSq6wc
https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-doswiadczenia-z-dziecmi.html
https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-doswiadczenia-z-dziecmi.html
https://www.youtube.com/watch?v=zTOUs2b4O80
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=J3WqxZfgxvw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=J3WqxZfgxvw&feature=emb_title

