
WIELKANOC 

1. Wielkanoc kojarzy mi się z….. – kończenie zdania – 

spróbujmy zaangażować  wszystkich domowników. 

2. Wiersz pt.: „Wielkanoc” – rozmowa na temat wiersza. Zachęcamy do nauki 

na pamięć  

Święta za pasem 

Do pracy się bierzemy, 

Mazurki i baby 

Smaczne upieczemy. 

Pisanki, Karszanki 

Razem dziś robimy, 

Wszystkie kolorowe,  

Bardzo się cieszymy. 

Upiekliśmy z ciasta, 

Baranka, zajączka, 

Z posianej rzeżuchy 

Będzie piękna łączka. 

W glinianym wazonie 

Bazie i żonkile, 

A na nich z papieru 

Kurczątka przemiłe. 

3. „Wielkanocne jaja” – oglądanie różnego rodzaju jaj i pisanek – jajo strusie, 

kurze i przepiórcze. 

 

 



https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA – oglądamy różne pisanki 

 

4. „Jak barwimy jajka?” – poznanie ciekawostek o naturalnym barwieniu jaj: 

- żółty – suche łupiny cebuli 

- czerwony – kora dębu, owoce czarnego bzu, suszone jagody, suche łupiny 

cebuli 

- różowy – sok z buraka 

- pomarańczowy – marchew, dynia 

- brązowy – łupiny orzecha, łupiny cebuli 

- niebieski – owoce tarniny 

- fioletowy – płatki ciemnej malwy 

- zielony – trawa, pokrzywa 

- czarny – wygotowane olchowe szyszki. 

5. Zabawy ruchowe przy piosence https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY 

- „Zające na łące” – dziecko wykonuje zajęcze skoki (w przysiadzie – pierwsze 

ręce, później nogi) do wyznaczonego miejsca, na końcu wykonują obrót wokół 

własnej osi i wracają na miejsce. 

- „Jajko na łyżce” – pokonywanie wyznaczonej trasy z ugotowanym jajkiem a łyżce 

(dla odważnych surowe jajko ). 

6. „Co wkładamy do koszyczka?” – omówienie tradycji wielkanocnej.  

7. Piosenka „Kłótnia w koszyku” https://www.youtube.com/watch?v=TQtfzbZL_vw  

– spróbujcie kochani nauczyć się jej. 

8. Wykonanie pisanek dowolną techniką  - z wielką radością będziemy oglądać 

galerię pisanek  

9. Rozwiązywanie zagadek: 

Ma skręcone rogi,      

złotem malowane, 

stoi z chorągiewką, 

wśród barwnych pisanek (baranek) 

Choć zniosła ją bura kurka, 

wygląda tak, jak laurka. 

Tkwi w wielkanocnym koszyku, 

święconce dodając szyku (pisanka) 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY
https://www.youtube.com/watch?v=TQtfzbZL_vw


 Kura je zniosła, 

 mama przyniosła, ugotowała 

 i dzieciom dała? (jajka) 

 

Długie uszy, mały ogon, 

 bardzo jest nieśmiały 

 i z ogonkiem jak pomponik  

przez zielone pola goni (zając) 

 

Jak się nazywa pan w kurniku,  

co ciągle woła ku-ku ryku? (kogut) 

 

W ten świąteczny dzień 

każdy z nas się śmieje. 

A woda nie z nieba, 

Lecz z wiader się leje (lany poniedziałek) 

 

9. Eksperyment dla chętnych 
 

 
 

 

 

10. „Rysujemy na jajku” – karta pracy: 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 


