
Dziękujemy rodzicom i dzieciom za zainteresowanie i skorzystanie z naszych propozycji 

zabaw. Otrzymaliśmy sporo zdjęć, to dla nas bardzo miły odzew. 

Poniżej propozycje na kolejne dni. 

 

Zachęcamy do przesyłania na e - mail zdjęć wykonanych prac, ciekawych pomysłów zabaw 

wymyślonych przez Państwa dzieci. 

Udostępniamy do kontaktu nasze e - maile: 

Beata Jakubowska- b.jakubowska@p2.laziska.pl 

Agnieszka Szafron – a.szafron@p2.laziska.pl 

Anna Tomczak- a.tomczak@p2.laziska.pl  

 

TEMAT TYGODNIA: 

Wielkanoc 
 

PROPOZYCJE ZABAW, ZADAŃ 
PONIEDZIAŁEK 

30.03.20 

1. Zabawa z rymowanką Szelągowskiej ,,Hopsasa”  

Dzieci wykonują polecenia wynikające z treści rymowanki, a na koniec 

klaszczą 

Hopsasa, hopsasa podskakują nóżki, 

Hopsasa, hopsasa stańmy na paluszki. 

Hopsasa, hopsasa zakręćmy się wkoło 

Hopsasa, hopsasa, ale nam wesoło. 

 

2. Słuchanie wiersza „Pisanki” – Halina Szayerowa 

Zniosła mi kura jajek sześć. 

 Pytam więc kury: - Czy mogę zjeść?  

 - Ko… ko… ko… - zaprzecza kura. 

 - Ani sadzonych, ani na twardo. 

 I jajecznicy – nie!  

I na miękko – nie!  

Nie dam! Choćbym miała pęknąć!  

Więc pytam grzecznie kury: - Czy mogę utrzeć te jaja na kogel - mogel? 

Spojrzała na mnie jak na osła… i zagdakała, wielce wyniosła, że jaja… na 

pisanki zniosła! 

 

Propozycje pytań: 

Co zrobiła kura? Jakie potrawy można zrobić z jajek? 

Dlaczego kura nie chciała oddać jajek?  

Jakie potrawy z jajek przygotowuje się w twoim domu? 

Jakie znasz sposoby zdobienia jaj na Wielkanoc? 

3. Narysuj na kartce tyle jajek, ile zniosła kura. 

Pierwsze jajko pokoloruj na czerwono. Na drugim narysuj kolorowe kropeczki. 

Trzecie jajko niech będzie w zielone paski. Ostatnie jajko ma oczka i uśmiech. 

Pozostałe ozdób jak tylko chcesz, lub pozostaw białe. 
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WTOREK 

31.03.20 

1.  ,,Taniec kurcząt w skorupkach”. M. Musorgski. 

Poproś rodzica o odszukanie i włączenie utworu. Pamiętasz, jak bawiliśmy się w 

kurczaczka, któremu ciągle spadały spodenki?. Pokaż taniec mamie i tacie, nie 

zapomnij o naśladowaniu skrzydełek kurczaka, możesz też wymyślać własne figury. 

2. Praca plastyczno – techniczna ,,Pisanka” 

Potrzebne: jajko ugotowane na twardo lub jajko ze styropianu, klej, kolorowa 

włóczka, skrawki tkanin, cekiny, koraliki, kolorowy papier itp. 

Z dostępnych materiałów ozdób jajko, niech to będzie najpiękniejsza, kolorowa 

pisanka. 

3.Zabawa ,,Wielkanocne skojarzenia” 

Porozmawiaj z rodzicami o zwyczajach wielkanocnych, a potem na przemian 

rodzicem wymyślaj słowa, które kojarzą się z Wielkanocą ( pisanka, kurczak, 

koszyczek, zajączek, palma itp.) 

ŚRODA 

01.04.20 

 

1. „Zajączki” – zabawa paluszkowa 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze 

splecionymi dłońmi. 

2.  Słuchanie opowiadania pt. "Komu potrzebne są święta". 

Na wiejskim podwórku, w przytulnym kurniku, mieszkało sobie śliczne kurczątko 

ze swoją mamą- kurą i tatą-kogutem. Mama kura uczyła je dreptać po podwórku i 

wygrzebywać pazurkami z ziemi pyszne ziarenka i robaczki. Tata kogut pokazywał, 

jak trzeba wskakiwać na płot i piać donośnie- kukuryku. Oboje rodzice bardzo 

kochali swoje maleństwo. 

Aż nagle, któregoś dnia, a było to wczesna wiosna, kurczątko spostrzegło, ze 

rodzice nie mają już dla niego tyle czasu. 

-Pii, pii ... pobaw się ze mną, mamo- prosiło kurczątko. 

-Ko,ko,ko –gdakała kura, nie mama dzisiaj czasu, muszę znieść dużo jajek, ko,ko,ko 

Wielkanoc już blisko! pobaw się samo maleństwo. 

I kura poszła znosić jajka. 

Kurczątko pobiegło do taty koguta. 

-Pi, pi ... Nudzi mi się ... Pobaw się ze mną tatusiu!  

-Kukuryku ! Nie mam dziś czasu, muszę obudzić gospodynie i ogłosić całemu 

światu, że Wielkanoc już blisko. Pobaw się samo maleństwo i kogut wskoczył na 

płot wołając donośnie –kukuryku! 

Obrażone kurczątko poszło w świat. Na łące spotkało baranka. 

- Bee, bee dokąd idziesz Maleństwo ? Takie małe kurczątka nie powinny oddalać 

się same od domu, bee... 

- Pi,pii... Przez tę Wielkanoc nikt nie ma dla mnie czasu. Komu w ogóle potrzebne 



są te Święta? 

- Jak to, bee...nie wiesz? No to posłuchaj: 

- Święta potrzebne są kwiatom, żeby mogły kolorami przystroić świat 

- Święta potrzebne są mamusiom, żeby mogły upiec pyszne wielkanocne ciasta: 

baby i mazurki 

- Święta potrzebne są tatusiom, żeby ukryć prezenty od wielkanocnego zajączka. 

- Święta potrzebne są też dzieciom, żeby mogły zaczarować jajka w kolorowe 

pisanki 

Aha ! Pi, pi teraz już rozumiem, muszę szybko przeprosić rodziców, że byłem 

niegrzeczne, a potem pobiegnę sprawdzić czy wszystko już gotowe do Wielkanocy, 

pi, pii Do widzenia baranku !  

3.Praca plastyczno – konstrukcyjna ,,Wielkanocny kurczaczek” 

 

 
nder Ni espodzianki” ozdabiamy w nas tępujący sposób: oczy robi my z kul ek plasteli ny-dwóch wi ększych bi ał ych i dwóch mniejszych czarnych.  Z  czer wonej plasteliny model ujemy dzi óbek or az grzebi eń kurczaczka.  Ja ko skrzydł a posł użą żółte piór ka, któr e równi eż  prz ykl ejamy z boku jaj ka przy użyciu plasteliny. Ozdobi one j aj ko wkładamy do foremki na muffi ny  i  dekoruj emy w środku ziel onymi  pi ór kami  (zami ast zielonych pi ór można użyć ziel onych paskó- pl asti kowe  

 

-plastikowe jajko z Kinder niespodzianki, 

- plastelina ( czarna, czerwona, biała), 

- piórka zielone i żółte ( lub paski papieru, bibuły), 

- papierowe foremki do muffinek) 

 

 

 

CZWARTEK 

02.04.20 

1. Przyszła wiosna – zestaw ćwiczeń gimnastycznych z chustką. 

Pszczoły wiosną – zabawa ruchowa. 

Przy dowolnej żywej muzyce dziecko porusza się naśladując latające pszczoły. Na 

przerwę w muzyce rozkłada chustkę i siada na niej, prostując plecy – odpoczywa. 

Wiosna maluje – ćwiczenie ramion. 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła, swobodnie wymachując chustką – naśladuje 

ruchy malowania dużych powierzchni. 

Wiosna łąki kwiatami obsypała – ćwiczenie z elementem podskoku. Dziecko 

ugniata chustkę w dłoniach, tak by powstała kulka. Następnie podskakuje jak 

najwyżej, jednocześnie wyrzucając do góry chustę. 

Na wiosennej trawce – ćwiczenie stóp. Dziecko zdejmuje pantofle i skarpetki. 

Układa na dywanie chustkę i staje za nią. Stara się złapać chusteczkę palcami stóp i 

podnieść. Ćwiczenie wykonuje raz lewą, raz prawą nogą. 

Uwaga, kwiaty! – ćwiczenia z elementem przeskoku. Dziecko układa chustkę na 

podłodze.Przeskakuje przez nie obunóż, starając się nie nadepnąć na chusteczkę. 

Do słoneczka – ćwiczenie wzmacniające mięśnie grzbietu. Maluch leży na brzuchu 

– nogi ma wyprostowane, wyciąga przed siebie ręce (trzymając oburącz chustkę). 

Na hasło: do słoneczka! unosi głowę i ręce. Stara się wytrzymać kilka chwil, po 

czym opuszcza ręce, opiera ją głowę o ramiona i odpoczywa. 
 



2.Masażyk relaksacyjny ( dziecko wykonuje rodzicom, potem zmiana) 

 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 
Śniła mu się pisaneczka, 

 Ta, co cała jest w kropeczkach. (uderzenia paluszkami- kropki) 

Była też w paseczki. (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki. (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki. (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki. (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

Cii… wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi) 

PIĄTEK 

03.04.20 

1. Rozwiązywanie zagadek: 

– Bierzcie się do pracy, i panie, i panki! 

Czas już malować wielkanocne... (pisanki). 

– Co to takiego, odgadnij, mój kotku. 

Są z wierzchu białe, a żółte w środku. 

Gdy je gotować, dziwy się dzieją, 

Bo zamiast mięknąć one twardnieją (jajka). 

– Skąd się biorą jajka? (znoszą je kury). 

 

2.Wielkanocne zwyczaje  
https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,wielkanoc,19251739. 

 

3.Spróbuj zaśpiewać piosenkę o Wielkanocy razem z Misiem i Margolcią. Z 

żółtej plasteliny ulep kurczaka. 

 

Poniedziałek 

06.04.20 

 

1. ,,Tor przeszkód z jajem” 

Przygotuj łyżkę i jajko ugotowane na twardo. Zaplanuj tor przeszkód, który 

pokonasz trzymając łyżkę z jakiem. Zaproponuj rodzicom pokonanie Twojego toru. 

 

 

2. Rysowany wierszyk. 

Kurczątko z jajeczka się urodziło 

Główkę, brzuszek wychyliło 

Na dwie nóżki wyskoczyło 

Czarne oczka otworzyło 

dziobek mały rozchyliło 

że jest głodne zakwiliło. 

 

 

 

 

https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,wielkanoc,19251739


 

Wtorek 

07.04.20 

 

1. Wilk i zajączki” - zabawa ruchowa, gimnastyka języka. 

Dzieci zostają przemienione w zajączki (,,ecie - pecie - zajączkami 

zostaniecie”) i wesoło hasają. Na hasło ,,Uwaga wilk!", uciekają do swoich 

norek i wykonują ćwiczenia języka zgodnie z opowiadaniem : 

,,Wskakujemy do swoich norek. Drżymy ze strachu. A tymczasem zły wilk 

krąży dookoła Waszych norek - tak, jak to robi nasz język. Krążymy językiem 

wewnątrz buzi, raz w jedną stronę, raz w drugą. Znalazł szparę, próbuje się 

przez nią przecisnąć (czubek języka przeciskamy przez zaciśnięte zęby). Nie 

dał rady. Teraz próbuje jedną łapą, drugą (czubkiem języka wypychamy 

najpierw jeden, potem drugi policzek). Nie udało mu się. Zniechęcony wrócił 

do lasu, a zajączki znowu wesoło hasają po łączce”. 

A teraz- ,,ecie - pecie - dziećmi znów zostaniecie". 

2. Zabawa badawcza ,,Jak zbudowane jest jajko?” 

Należy rozbić jajko i dokładnie obejrzeć jego zawartość. Nazwać poszczególne 

części składowe: skorupka, białko, żółtko. Zwrócić uwagę na zarodek i wyjaśnić 

dziecku, ze kurczątka wykluwają się z jajek, w których są zarodki.  

 

 

Środa 

08.04.20 

1. W wielkanocnym koszyku (Dominika Góra) 

W wielkanocnym koszyku 

dzieci tworzą „koszyczek” z dłoni ułożonych na wysokości brzucha 

zwierzaków bez liku: 

jest baranek, jest kurczaczek 

piąstkami kreślą koła w miejscu baranich rogów, 

następnie zginają ręce w łokciach i machają jak skrzydełkami 

i cukrowy zając skacze, 

podskakują 

kolorowe są pisanki – 

zaciskają dłonie w piąstki wyciągnięte przed siebie 

wielkanocne niespodzianki. 

Wszyscy śmieją się wesoło 

rysują palcami uśmiech 

i machają dzieciom w koło, 

machają do koleżanek i kolegów jedną ręką 

ślą całusy i życzenia, 

przesyłają całusy, dotykając dłońmi ust 

ślą świąteczne pozdrowienia! 

machają obiema rękami. 

 

2.Łapanie zajączków – ćwiczenia motoryki małej. 

 Należy przygotować sznurek długości około 2 metrów. Na jednym końcu zawiązać 

patyczek, a na drugim pluszową maskotkę zajączka. Zadaniem dziecka jest jak 

najszybsze zawinięcie sznurka na patyczek i  złapanie w  ten sposób zajączka.  

Proponowane linki: 

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom 

https://vod.tvp.pl/category/dla-dzieci,30904391 

https://vod.tvp.pl/website/domowe-przedszkole,8237032 

https://abc.tvp.pl/ 

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom


 

 

Propozycje prac plastycznych 

 

Wycinamy dwa paski papieru (krótszy i dłuższy), sklejamy je, powstają dwie obręcze. 

Następnie łączymy je jak na obrazku. Wycinamy uszy, wąsy królika, nosek, ogonek i łapki z 

filcu, doklejamy ruchome oczka. Jeśli przedszkolak potrafi, może sam wyciąć uszy, wąsy, 

jeśli nie, dostaje gotowy szablon  

 

 

 

Kurki złotopiórki 
opakowanie na jajka 

czarny pisak lub ruchome oczy 

klej 

piórka 

czerwony papier kolorowy 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc/319-kurki-zlotopiorki


nożyczki 

żółte farby plakatowe 

pędzel 

 

 

 

Z płatków higienicznych wycinamy skorupki jajek składające się z 2 części - dużej i małej. W 

skorupkach umieszczamy kurczątka. Na ich głowach doklejamy 2 część skorupki, a na dole 

przyklejamy sizal. 

 

 


