
Drodzy Rodzice!  

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji teatralno-literackiej i mają  na celu 

zapoznanie dzieci z opowiadaniem pt. "Bajeczka wielkanocna" A. Galicy, oraz na jego 

podstawie kształtowanie umiejętności odpowiadania na zadawane pytania, jak również 

poznania zawartości koszyczka wielkanocnego i utrwalenie symboli Świąt Wielkanocnych.       

Przywitamy się piosenką pt.  " Znaki Wielkanocy" ♫ ♫  

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

Na początku dzieci zapoznają się z opowiadaniem A. Galicy pt. "Bajeczka wielkanocna"                          
i odpowiedzą na zadane do opowiadania pytania. 

Następnie zapoznają się z historyjką obrazkową przedstawiającą symbole Świąt 

Wielkanocnych i podejmą próbę opowiadania obrazków. 

W kolejnej części zajęć dzieci poznają zawartość koszyczka wielkanocnego i wykonają 

zabawę ruchową polegającą na wkładaniu i nazywaniu przez dzieci potraw wielkanocnych                                 

do koszyczka. 

Na koniec wykonają ćwiczenie ruchowe, w którym będą musiały. 

Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

Część I      

Kochane dzieci, na początek wysłuchacie opowiadania pt. "Bajeczka 

wielkanocna" A. Galicy, przeczytanego przez rodziców. 
"Bajeczka wielkanocna"  

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. 

 
Następnie na podstawie wysłuchanego opowiadania spróbujcie odpowiedzieć                 
na zamieszone poniżej pytania: 

1. Co robiło słonko? 

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

3. Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? 

4. Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 

 

Obejrzyjcie i wytnijcie umieszczoną poniżej historyjkę obrazkową "Wielkanoc 

w domu", a następnie omawiając co przedstawiają kolejne obrazki, ułóżcie               

je w poprawnej kolejności. Ma to rozwinąć spostrzegawczość, pamięć                          

i logiczne myślenie oraz umiejętność poprawnej wypowiedzi u dzieci. 

 

 



WIELKANOC W DOMU - HISTORYJKA OBRAZKOWA 

 

              

 

 

              

 

 

 



 Część II  

Razem z rodzicami dzieci omawiają, co powinno znajdować się w koszyczku 

wielkanocnym. Zabawa polega na wkładaniu przez dzieci do wiklinowego 

koszyczka wielkanocnych potraw oraz ozdób i jednoczesnej rozmowie                          

z rodzicami, mającej na celu przypomnienie ich symboliki świątecznej. Dzieci 

w ten sposób uczą się tradycji Świąt oraz będą potrafiły przygotować 

koszyczek do święcenia pokarmów. 

 

KOSZYCZEK WIELKANOCNY 

 

              

  

 

Rozwinie to umiejętności manualne i społeczne u dzieci. 



W koszyczku wielkanocnym powinny się znaleźć: 

 

 

1. Baranek - symbol zwycięstwa Chrystusa 

              
 

 

 

2. zajączek - symbol Świąt Wielkanocnych 

 

       
 

 

 

3. kurczaczek- symbol nowego życia 

                                 

 



4. pokarmy:  

jajka (pisanki) - symbol życia 

 

      
 

 

kiełbaska lub inna wędlina - symbol zdrowia 

 

                                
 

                                                                                      chleb - symbol szczęścia i dobrobytu 

 

 

sól - symbol odstraszania zła 

 

 
 

 

 

 



ciasta (babka, mazurek, makowiec)- symbol dostatku 

 

  
 

 

5. ozdoby: gałązki borówki, bazie.  

  

 

 

Część III  

„Zbieramy rzeczy do koszyczka”- zabawa orientacyjno-ruchowa. Zabawa 

polega na tym, że rodzice najpierw pokazują przedmioty związane                                    

z Wielkanocą, mogące znaleźć się w koszyczku wielkanocnym dziecku,                                      

a następnie chowają je w pokoju pod nieobecność dziecka. Zadanie dziecka 

polega na tym, że w ustalonym wcześniej wspólnie czasie, musi ono odnaleźć 

wszystkie przedmioty i pozbierać je do koszyczka wiklinowego. Jeśli mu się                

to uda dostaje nagrodę (może to być jakaś słodkość lub mały drobiazg).                         

Jeśli bark pomysłu jakie to mogą być przedmioty, do zabawy można użyć np. 

czekoladowych zajączków, czy jajek. 

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 


