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- „Symbole wielkanocne” – rozmowa z dziećmi - omówienie symboli 

związanych z Wielkanocą. Tłumaczenie ich znaczenie: jajka – nowe życie; 

baranek – Pan Jezus; zajączek – prezenty; owies – wiosna; palemki – tradycja 

chrześcijańska związana z Niedzielą Palmową i wjazdem Jezusa do Jerozolimy; 

babka wielkanocna – radość spotkania przy wielkanocnym stole. 

 https://www.youtube.com/watch?v=feWmihyw5eM 
 

-„Wielkanocne zagadki” – rozwiązywanie zagadek. 

 

Kurze depczą wciąż po piętach. 

Skubią ziarna te małe, żółte… 

(kurczęta) 

 

Gdy pogoda jest ponura, 

Na swej grzędzie stroszy pióra. 

Z koleżanką ciągle gdacze: 

,,Kiedy pisklę swe zobaczę?” 

(kura) 

 

-„Wielki gwar w kurniku” – zabawa dydaktyczna. Należy przygotować 

zabawki/piłki/kredki (do wyboru) potrzebne do zabawy. Dzieci manipulują 

nimi, dokładają, odkładają i rozwiązują zadania. 

1. W kurniku mieszka 7 kur i 1 kogut. Ile ptaków mieszka w kurniku? 

2. W kurniku po prawej stronie są 4 grzędy, po lewej stronie też są 4 grzędy. Ile 

grzęd jest w kurniku? 

3. Kwoka ma 3 kurczątka żółte i 5 kurczątek białych. Ile kwoka ma razem 

pisklaków? 

4. W kurniku było 8 kur. Nagle wpadł do kurnika lis. 5 kur wybiegło z kurnika. 

Ile kur zostało w środku? 

https://www.youtube.com/watch?v=feWmihyw5eM


-„Kury do kurnika” – zabawa ruchowa. Należy przygotować kilka kół 

zrobionych z szalików lub skakanek itp. Dzieci spacerują po całej sali, 

naśladując kury. Gdy powiemy: Kury do kurnika! i jednocześnie liczbę od 1 do 

7, dzieci szybko układają w kołach zabawki zgodnie z liczbą, którą usłyszały. 

 

- „Znaki Wielkanocy” – słuchanie piosenki. 

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

-„Układanie zdań z wyrazem...” – zabawa dydaktyczna.  

Podajemy wyraz, np. jajko. Dzieci układają zdanie z tym wyrazem. Wyrazy 

powinny być tematycznie związane z Wielkanocą. 

 

-„Polowanie na głoski” – zabawa słuchowa. Wysłuchiwanie głosek w wyrazie.  

Podajemy głoskę, na którą będą polować dzieci. Umawiamy się z dziećmi, że 

jeśli usłyszą wyraz z podaną głoską, muszą np. klasnąć, stanąć na baczność. 

Następnie wypowiadamy różne wyrazy. Jeżeli dzieci usłyszą podaną głoskę, 

sygnalizują to umówionym znakiem. 

 

-„Palma wielkanocna” – praca plastyczna. Przygotowujemy długie wykałaczki, 

kawałki kolorowej krepiny, paski papieru szerokości 3 cm i długości ok. 10 cm, 

klej. Każde dziecko dostaje kilka kawałków krepiny, nacina je, robiąc „trawkę”, 

łączy ze sobą za pomocą kleju i okręca wykałaczkę. Ozdabia palmę według 

własnego pomysłu. 

 
- „Koszyczek wielkanocny” - Wykonanie zadania z 

wykorzystaniem karty 33 dla starszych dzieci oraz 40 

dla młodszych. 

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


 



 

Dla chętnych dzieci- karta 44. Ćwiczenia stymulujące 

funkcje wzrokowo przestrzenne. 



 

Dla chętnych dzieci- karta 23. Ćwiczenia sprawności rąk- grafomotoryki. 



 


