
9.04.2020r. Wielkanocne świętowanie  

 
1. Proszę o rozwiązanie zagadek słownych, podzielenie wyrazów będących 

rozwiązaniem zagadek na sylaby. 

 

Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały. 

I z ogonkiem jak pomponik przez zielone pola goni. (zając) 

 

Drugi zwierz, całkiem mały. 

Ma dwa rogi, cztery nogi, 

z wełny kożuch na mróz srogi. 

Trawę skubie cały ranek, 

ten biały………….. (baranek) 

 

A tu znowu taki ptak; 

Kulisty, złocisty, 

który kwoczą mamę ma i z jajka się wykluwa. (kurczątko) 

 

Kura je zniosła, mama przyniosła, 

ugotowała i dzieciom dała. (jajko) 

 

A jak nazywają się jajka: 

białe, żółte, ozdabiane, 

na Wielkanoc darowane? (pisanki) 

 

2. Moja pisanka z papieru  

Zabaw w ozdabianie jajek z papieru jest naprawdę mnóstwo. Proszę narysować jajko na 

kartce A4 i poprosić dziecko o wycięcie (choć nie jest to konieczne). Następnie zdecydujcie, 

jaką techniką chcecie je ozdobić. Takie jajko może być wspaniałym prezentem–zajączkiem 

dla najbliższej rodziny: 



wyklejane plasteliną, 

ryż przyklejony do plasteliny, 

ozdobione skrawkami gazet (wydzieranka), 

pomalowane farbami… 

 

3. Posłuchajcie wiersza E. Skarżyńskiej o pięknym   „Wielkanocnym stole”. 

 

Nasz stół wielkanocny 

haftowany w kwiaty. 

W borówkowej zieleni 

listeczków skrzydlatych 

lukrowana baba 

rozpycha się na nim, 

a przy babie – 

mazurek w owoce przybrany. 

Palmy pachną jak łąka 

w samym środku lata. 

Siada mama przy stole, 

A przy mamie tata. 

I my. 

Wiosna na nas 

zza firanek zerka, 

a pstrokate pisanki 

chcą tańczyć oberka. 

Wpuśćmy wiosnę, 

Niech słońcem 

zabłyśnie nad stołem 

w wielkanocne świętowanie 

jak wiosna wesołe! 

Co znajdowało się na stole? Opowiada dziecko  

 

4.  Masaż relaksacyjny wg Z. Bogdanowicz-„ Kanapka 

Najpierw chleb pokroję (uderzamy lekko brzegami dłoni po plecach dziecka), 

Potem posmaruję (głaszczemy całą powierzchnią dłoni plecy), 

Na to ser położę (przykładamy wiele razy i na krótko dłonie do pleców), 

Pomidora dołożę (rysujemy małe kółka na plecach), 

I posolę i popieprzę (dotykamy delikatnie plecy, przebierając palcami), 

Żeby wszystko było lepsze (masujemy). 

Już nie powiem ani słowa, bo kanapka jest gotowa. 



5. Coś do posłuchania.  

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ  

 

6. Coś do kolorowania.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ


 


