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 Dzień dobry,  witam serdecznie wszystkich Rodziców i Dzieci z grupy Marzyciele! 

 

 Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji językowej. Celem zajęć jest rozwijanie 

mowy i uważne słuchanie tekstu.  

 

                                                                                                          Życzymy Wam miłej zabawy! 

 

Kochani Marzyciele, rozpoczynamy tydzień w którym będziemy omawiać tematy związane z 

nadchodzącymi świętami, Świętami Wielkanocnymi. Dziś przypomnimy sobie i utrwalimy zwyczaje 

wielkanocne na podstawie wiersza.   

 

Część I 

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Zajączki do domu”.  

Przykucnij jak zajączek i paluszkami pokaż jego uszy (paluszki za głową). Następnie staraj się 

pokicać jak zajączek, kilka skoków zajęczych. Zajączki bardzo lubią kicać po łące, ale są bardzo 

płochliwe. Kiedy usłyszycie hałas lub szelest zatrzymujecie się i nasłuchujecie wystawiając uszy. 

Na hasło „zajączki do domu” wskakujecie na fotel/ łóżko/lub inny miękki mebel (domek). Zabawę 

powtarzamy kilka razy.  

 

2. Odpowiedz na poniższe pytania: 
Jakie święta się zbliżają? 

Z czym kojarzą nam się święta wielkanocne? 

Co to jest pisanka? 

  

3. Wysłuchaj wiersza i postarają się wskazać jakie symbole wielkanocne są tam wymienione –  

Możesz posłużyć się obrazkami poniżej 

 

Wiersz „Wielkanocna Rymowanka”  

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! 

 

 
 

 
 

 
 

4. Zagadka „Jaki symbol widać na obrazku?” 

(obrazek będzie zasłonięty, stopniowo będzie odsłaniany, a zadaniem dziecka jest jak najszybciej 

rozpoznać co jest na obrazku) 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 



5. Co symbolizuje jajko – posłuchajcie: 

Wielkanoc, to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich. Jak pewnie wiecie spośród wielu 

symboli świątecznych wyróżniamy jajko.  Właśnie ono, raz w roku, na Wielkanoc, występuje w roi 

głównej. 

Jajko to znak początku, narodzin – kurczątko, które wykluwa się z jajka, jest również symbolem 

nowego życia. Dlatego właśnie na Wielkanoc ozdabiamy jajka. Takie ozdoby nazywamy oczywiście 

pisankami.  

 

6. Zabawa grafomotoryczna (do wydrukowania lub narysowania przez rodzica) 

(najpierw palcem po śladzie, a następnie kredką lub ołówkiem), na koniec zachęcam do 

pokolorowania 

 

 
 



Część II Kurczątko 

1. Obejrzyj obrazki i wskaż te, na których są widoczne kurczątka. przedstawione na nich 

elementy.  

         

 



2. Z dostępnych materiałów plastycznych w domu stwórz własne kurczątko. 

Zachęcam do wstawiania zdjęć gotowych prac plastyczno-technicznych na grupowego Messengera. 

 

 

Dziękuję i pozdrawiam! 

 

                                                                                                                           Magdalena Nowicka 


