
Kochane dzieci! Wprawdzie Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami i każdy czuje 
już ich atmosferę i zapach, ale mamy jeszcze do wykonania kilka ciekawych zadań.
Materiał do zrealizowania w tym tygodniu:

DZIECI PIĘCIOLETNIE – GRUPA IV ORAZ GRUPA V
KOMPLET PODRĘCZNIKÓW „PLAC ZABAW”
Karty pracy część 3 – strona 36.

DZIECI SZEŚCIOLETNIE  - GRUPA III oraz GRUPA VI 
KOMPLET PODRĘCZNIKÓW „TROPICIELE”
Książka do czytania  - strony 54-55.
Karty pracy część 3 – karty 21-22.
Piszę i liczę  - strony 54-55.

A teraz zapraszamy wszystkich do obejrzenia filmu o zwyczajach wielkanocnych.
PREZENTACJA „ZWYCZAJE WIELKANOCNE”
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA

Następnie rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące prezentacji:

1. Wymień zwyczaje świąteczne, o których była mowa w filmie.

2. Z czego można zrobić palmę wielkanocną?

3. W jaki sposób można ozdobić jajka wielkanocne?

4. Co można znaleźć w koszyczku wielkanocnym?

Zadaniem rodzica jest wytłumaczenie dziecku pojęcia „tradycja” (zasady 

postępowania, poglądy, wiadomości przekazywane z pokolenia na pokolenie). 

Porozmawiajcie o tym w jaki sposób w Waszych domach obchodzi się Święta 

Wielkanocne, jak się do nich przygotowujecie, jakie tradycje panują w Waszej 

rodzinie.

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


Sudoku z obrazkami - JAJKA WIELKANOCNE
Na pewno znacie już takie ćwiczenia. Waszym zadaniem jest uzupełnić tabelę w taki

sposób, aby w żadnym rzędzie i w żadnym szeregu nie znalazły się dwie jednakowe
pisanki. Życzę Wam powodzenia i cierpliwości, możecie poprosić o pomoc

rodziców. 



BAJECZKA WIELKANOCNA Agnieszka Galica 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane 

wierzbowe Kotki zaczęty wychylać się z pączków.

- Jeszcze chwilę - mruczały wierzbowe Kotki - daj nam jeszcze pospać, dlaczego już 

musimy wstawać?

A Słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:

- Tak to już jest, że 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 Kurczaczek.

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało 

czerwoną kokardką.

- Najwyższy czas - powiedziało - to dopiero byłby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło

na Wielkanoc.

Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało promykami świeżą 

trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i 

wyciągnęło na łąkę.

- Co się stało, co się stało? - Zajączek przecierał łapką oczy.

- 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 - szumiały wierzbowe Kotki, słońce głaskało wszystkich 

promykami, nucąc taką piosenkę:

„W wielkanocny poranek

Dzwoni dzwonkiem Baranek,

A Kurczątko z Zającem

Podskakuje na łące.

Wielkanocne Kotki,

Robiąc miny słodkie,

Już wyjrzały z pączka,

Siedzą na gałązkach.

Kiedy będzie Wielkanoc?

Wierzbę pytają.”

Mam nadzieję, że słuchałeś uważnie opowiadania, więc teraz bez trudu odpowiesz 

na kilka pytań.

1. Co robiło słońce?

2. Kogo obudziło jako pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego?

3. Dlaczego Słońce budziło Kotki, Kurczaczka, Zajączka i Baranka?





ZAGADKI WIELKANOCNE
Odpowiedz co to takiego?
1. W jakie to święta po stole skacze razem z barankiem mały kurczaczek.

Prezenty dzieciom przynosi zając i wszyscy wodą się oblewają? /Wielkanoc/

2. Jajka w paski, szlaczki kolorowe, ręcznie ozdabiane.

Zawsze w koszyku wielkanocnym pięknie układane./pisanki/

3. Pośrodku pięknych pisanek, stoi bialutki cukrowy … /baranek/

4. Znajdziesz w niej bazie, bukszpan i roślin wiele.

Tydzień przed Wielkanocą święcą ją w kościele. /palma wielkanocna/

5. Pyszna zupa – pierwsza klasa! Jest w niej jajko, jest kiełbasa! /żurek/

6. Długie ma uszy, jeszcze dłuższy skok!

Na słodkości od niego czekasz cały rok! /zajączek/

7. Żółciutka kuleczka, co wychodzi z jajeczka. /kurczaczek/

8. Pyszne ciasto na święta podane,

najlepiej smakuje lukrem polane. /babka wielkanocna/

9. Z ziarnami lub biały, najlepszy jest świeży.

A jego kromeczka, też w koszyczku leży. /chleb/

10. W ten poniedziałek woda wokoło się leje.

Każdy z nas, choć mokry, co chwila się śmieje. /śmigus – dyngus/





PIOSENKA - „PISANKI, KRASZANKI, SKARBY WIELKANOCNE”

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

1) Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek,

A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka,

Oto wielkanocna świąteczna święconka.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,

Uświetniły nasze wielkanocne święta.

2) Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek,

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek?

Czy ta malowana, czy ta wyklejana,

Czy zdobiona woskiem i pofarbowana.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,

Uświetniły nasze wielkanocne święta.

3) Baranek z kurczaczkiem długo się spierali,

aż goście świąteczni do drzwi zapukali.

Wielkanocni goście czasu nie tracili,

potłukli pisanki jajkiem się dzielili.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,

Uświetniły nasze wielkanocne święta.

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


DOPASUJ ELEMENTY W PARY

Połącz ze sobą odpowiednie połówki owcy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 „WIELKANOCNE OZDOBY”

Wykonaj ozdoby wielkanocne według własnego projektu lub skorzystaj z pomysłów 

zaprezentowanych np. na poniższych stronach.

https://www.youtube.com/watch?v=9nPMRX33F-Q

https://www.youtube.com/watch?v=y4rsKGlPXYM

Następnie poproś rodziców, ażeby przesłali zdjęcia twoich prac na adres mailowy własnej 

grupy przedszkolnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=y4rsKGlPXYM
https://www.youtube.com/watch?v=9nPMRX33F-Q




PRZYPATRZ SIĘ UWAŻNIE PONIŻSZEMU OBRAZKOWI I ODPOWIEDZ NA PYTANIA
1. Ile widzisz na obrazku pisanek , a ile kurczaków?
2. Czego jest więcej, pisanek czy kurczaków?
3. Wskaż dwie identyczne pisanki.
4. Jaki wzorek ma pierwsza pisanka z prawej strony?
5. W którą stronę idzie pierwszy kurczak z lewej strony?
6. Ile głów jest na obrazku?
7. Ile nóg mają razem wszystkie kurczaki?

POKOLORUJ OBRAZEK –pamiętaj, że te dwie pisanki muszą mieć identyczne kolory.  
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