
PROPOZYCJA ZAJĘĆ I ZABAW 

DLA DZIECI 3 - LETNICH 

 

6-10 kwietnia 2020 r. 
 

 

Tematyka tygodnia: Wielkanoc tuż, tuż… 
 

DZIEŃ PIERWSZY – 06.04.2020r. (PONIEDZIAŁEK) 

 

 

1. Święta Wielkanocne – oglądanie obrazków/kartek świątecznych, rozmowa  

na podstawie ilustracji. Zwracanie uwagi na powtarzające się motywy związane  

ze świętami.  

 

https://www.google.com/search?q=obrazki+%C5%9Bwi%C4%85t+wielkanocnych&tbm=isch&sour

ce=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiXq-

fXz7joAhXPiVwKHfIsDPgQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=625  

 

2. Bajeczka wielkanocna – Agnieszka Galica  

 

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.  

https://www.google.com/search?q=obrazki+%C5%9Bwi%C4%85t+wielkanocnych&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiXq-fXz7joAhXPiVwKHfIsDPgQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=625
https://www.google.com/search?q=obrazki+%C5%9Bwi%C4%85t+wielkanocnych&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiXq-fXz7joAhXPiVwKHfIsDPgQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=625
https://www.google.com/search?q=obrazki+%C5%9Bwi%C4%85t+wielkanocnych&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiXq-fXz7joAhXPiVwKHfIsDPgQsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=625


- 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.  

 

 Kto obudził kotki na wierzbie? 

 Kogo następnie obudziło słoneczko? 

 Kogo na końcu przyprowadziło słoneczko? 

 Co kojarzy Wam się ze Świętami Wielkanocnymi? 

 
3. Narysuj i pokoloruj wielkanocnego zajączka lub baranka. 

 

4. „Domowe porządki” – zabawa paluszkowa. 

 

Maciek myje talerz (dziecko wykonuje koliste ruchy zamkniętą dłonią, udając, że myje talerze – drugą, 

otwartą dłonią) 

Michał serwetki pierze (pociera jedną pięścią o drugą) 

pranie wiesza Beatka (unosi nad głową obie ręce, wykonuje nimi ruchy jak podczas wieszania prania) 

Marcin kąty zamiata (udaje, że trzyma miotłę obiema rękami i zamaszyście zamiata)  

Marysia wyciera kurze (udaje, że ściera szmatką kurze) 

Ja nic nie robię – i już! (zaplata ręce na piersiach) 

 

  



DZIEŃ DRUGI – 07.04.2020r. (WTOREK) 

 
 

1. Zabawa ruchowa „Turlające się jajo”.  

 

Dzieci kładą się na dywanie - są pisankami. Turlają się we wskazaną przez rodzica stronę, np. w stronę 

okna, w stronę drzwi,  

w stronę mebli itp. Uważają, aby się nie uderzyć – bo wtedy pisanka może pęknąć. 

 

2. Zagadki.  

 Ma długie uszy, futro puszyste. 

Ze smakiem chrupie sałaty listek …. (królik) 

 

 Potulne zwierzątko z cukru zrobione, 

małą chorągiewką wdzięcznie ozdobione … (baranek) 

 

 Leży w koszyczku obok baranka, 

malowana we wzory …(pisanka) 

 

 Ma żółte piórka, czerwony dziobek, 

Po wodzie pływa i nazywa się …(kaczuszka) 

 

 Na zewnątrz białe, w środku żółte. 

Może być malowane, kraszone lub sadzone. 

Na Wielkanoc jedzone ….(jajko) 

 

 Ulepiony ze słomy, z wikliny. 

Chętnie nosi owoce, jarzyny. 

Podwieczorek też weźmie czasem, 

a i grzyby przyniesie z lasu …(koszyczek)  

 

 Upieczony w piekarni, pachnący i świeży. 

Zawsze podczas śniadania na desce leży. 

Mama go pokroi, masłem posmaruje  

i pyszne kanapki z niego przygotuje … (chleb)  

 

 Na stole wielkanocnym to ona króluje,  

ma lukier i rodzynki, i wszystkim smakuje …(babka wielkanocna) 

 

 Święcimy ją na tydzień przed Wielkanocą. 

Są barwne kolorowe, zrobione z gałązek wierzby, 

bazi lub sztucznych kwiatów …(palma wielkanocna) 

 

 Mam czerwone nóżki, jestem żółtą kulką, 

A kiedy urosnę, to zostanę kogutem lub kurką … (kurczątko) 

 



3. Masażyk relaksacyjny – rodzice wykonują te czynności na plecach dziecka, później dzieci na plecach 

rodziców. 

 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni (gładzenie całymi dłońmi pleców dziecka) 

Śniła mu się pisaneczka (rysujemy dużą pisankę) 

Ta, co cała jest w kropeczkach (uderzanie paluszkami – malowanie kropek) 

Była też w paseczki (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki (rysujemy kratkę) 

Ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki – kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

A w zygzaki też była (rysujemy zygzaki) 

Tylko się zbiła (jedno uderzenie delikatne całą dłonią) 

Teraz łupki z niej pozbieram (delikatne szczypanie) 

I wszystko pozamiatamy (naśladowanie zamiatania) 

Cii… wiosna, wiosna, ach to ty! (rozcieranie całymi dłońmi pleców) 

 

4. Zagraj w grę.  

Na czystej kartce narysujemy prostokąty, kolorujemy je oraz piszemy START  

i META, tak jak na zdjęciu poniżej. Następnie bierzemy pionki i kostkę do gry - gramy. 

 

 

 ZASADY – jeśli staniesz na zaznaczony kolor, to wykonaj zadanie: 

- POMARAŃCZOWY – skacz jak królik; 

- ŻÓŁTY – chodź jak kaczuszka; 

- ZIELONY – idź do następnego najbliższego pola w tym kolorze; 

- RÓŻOWY - turlaj się jak pisanka; 

- FIOLETOWY – stań na jednej nodze i policz do trzech; 

- NIEBIESKI – zrób trzy przysiady; 

- CZERWONY - daj wszystkim osobom, z którymi grasz, buziaka;  



DZIEŃ TRZECI – 08.04.2020r. (ŚRODA) 
 

1. Bajka logopedyczna – „Świąteczny mazurek”. 

 

Usprawnianie narządów artykulacyjnych przez naśladowanie różnych odgłosów  

oraz rozciąganie i wzmacnianie mięśni narządów mowy. Tekst wytłuszczony mówią dzieci. 

 

Aby upiec mazurka, potrzebujemy mąki – puch, puch, puch 

Do mąki dodajemy wody – gul, gul, gul 

Następnie wylewamy niewielką ilość oleju – plumm, plumm, plumm 

Do pozostałych składników wbijamy jajka – puk, puk, puk 

Aby mazurek był słodki, dodajemy trochę cukru – ccc, ccc, ccc 

Zgarniamy wszystkie składniki – „czesanie” warg dolnych zębami górnymi i następnie warg górnych 

zębami dolnymi 

Dokładnie ze sobą mieszamy – nabieranie powietrza do buzi i wypychanie raz jednej, raz drugiego 

policzka 

Następnie całość zagniatamy – pocieramy wargami o siebie – jak przy rozsmarowaniu pomadki 

Gotowe ciasto możemy włożyć do piekarnika – układanie języka na kształt łopatki i chowanie do buzi 

Ozdabiamy mazurek polewą – przesuwanie języka na prawo i lewo przy otwartych ustach po dolnej 

i górnej wardze 

Kroimy kawałek i ze smakiem zjadamy – otwieranie i zamykanie buzi 

 

2. „Gdzie leży pisanka”? – zabawa matematyczna 

 

Dzieci zamykają oczy, w tym czasie rodzice chowają w pomieszczeniu pisankę (może być to inna rzecz, np. 

zabawka), ale tak, aby jej część była trochę widoczna. Dzieci szukają, gdzie ukryta jest pisanka. Podają 

miejsce jej odnalezienia, posługują się pojęciami: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed itp. 

 

3. Ćwiczenia oddechowe – potrzebna będzie słomka do napojów, duże kuleczki z waty,  

duże podarte kawałeczki papieru (muszą być na tyle duże, aby dziecko nie wciągnęło ich przez 

słomkę). 

 

 Dmuchanie przez słomkę w kuleczki z waty, tak aby się turlały. 

 Przenoszenie za pomocą słomki (wciągając powietrze) kawałków papierów  

z jednego miejsca na drugie. 

 

4. Pokoloruj obrazek związany ze Świętami Wielkanocnymi. 

 

https://www.google.com/search?q=kolorowanki+wielkanocne&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUK

EwjYqv6ybvoAhVuD2MBHfgeBv0QsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=625 

 

 

https://www.google.com/search?q=kolorowanki+wielkanocne&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjYqv6ybvoAhVuD2MBHfgeBv0QsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=625
https://www.google.com/search?q=kolorowanki+wielkanocne&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjYqv6ybvoAhVuD2MBHfgeBv0QsAR6BAgKEAE&biw=1366&bih=625


DZIEŃ CZWARTY – 09.04.2020r. (CZWARTEK) 

 
1. Zabawa – „Idzie wiosna polną drogą” 

 

Dziecko spaceruje po dywanie i słucha piosenki. Następnie naśladuje zwierzątka, które są wymienione 

w piosence: https://www.youtube.com/watch?v=gyzvozPlcCw 

 

Piosenka „Idzie wiosna polną drogą” 

 

Idzie wiosna polną drogą, trawa się zieleni, 

bardzo ładnie ciebie prosi, byś się w boćka zmienił: 

kle kle kle kle kle kle kle, byś się w boćka zmienił. 

  

Idzie wiosna polną drogą, trawa się zieleni, 

bardzo ładnie ciebie prosi, byś się w żabkę zmienił: 

kum kum kum kum kum kum kum, byś się w żabkę zmienił. 

  

Idzie wiosna polną drogą, trawa się zieleni, 

bardzo ładnie ciebie prosi, byś się w wietrzyk zmienił: 

fiu fiu fiu fiu fiu fiu fiu, byś się w wietrzyk zmienił. 

 

Idzie wiosna polną drogą, trawa się zieleni, 

bardzo ładnie ciebie prosi, byś się w deszczyk zmienił: 

Kap, kap, kap, kap, kap, kap, kap, byś się w deszczyk zmienił. 

 

2. Zabawa matematyczna – „Gdzie leży pisanka” 

 

Potrzebna będzie pisanka lub inna zabawka. Rodzic wydaje polecenia dziecku: 

 Połóż pisankę – (względem siebie): przed sobą, za sobą, z prawego boku,  

na głowie, pod sobą, z lewego boku.  

 Połóż pisankę – (względem rodzica): przede mną, za mną itp.  

 Połóż pisankę – (względem jakiegoś przedmiotu): przed krzesłem itp. 

 

3. Wiersz pt. „Wielkanoc” – J. Koczanowskiej 

 

W wielkanocnym koszyczku,  

przystrojony pięknie,  

kłóciły się pisanki 

o najlepsze miejsce. 

 

Każda chciała spoczywać 

tuż obok rzeżuchy, 

zielonej i puszystej  

jak miękkie poduchy. 

 

Wtem do akcji wkroczył 

cukrowy baranek, 

zjadł zieloną rzeżuchę,  

przerwał spór pisanek. 

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


 

 Co robiły pisanki w koszyczku wielkanocnym? 

 O co się kłóciły? 

 Jak skończył się spór? 

 Z czego był zrobiony baranek? 

 

4. Zabawa „Jeden, dwa, trzy, cztery…” 

 

Jeden dwa trzy cztery (liczymy na palcach) 

powtórz wszystkie te numery: 

najpierw tupię, (tupiemy) 

głośno klaszczę, (klaszczemy) 

potem się po głowie głaszczemy, (głaszczemy się) 

w końcu wzruszam ramionami (wzruszamy ramionami) 

i potrząsamy kolanami, (potrząsamy kolanami) 

a na koniec – to wam powiem – siądę i odpocznę sobie (siadamy na podłodze po turecku). 

 

 

  



DZIEŃ PIĄTY – 10.04.2020r. (PIĄTEK) 

 
1. „Na łyżce” – zabawa ruchowa.  

 

Dziecko trzyma łyżkę w ręce, a na niej ma drewniane lub gotowane jajko (może być to mały klocek). Ma za 

zadanie pokonać dystans wyznaczony przez rodzica tak, aby nie spadło mu z łyżki jajko. 

 

2. „Wielkanoc w przedszkolu” – ze zbioru bajek dla dzieci. 

 

Dziś w przedszkolu dzieci przygotowały się do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Mamy upiekły dla 

przedszkolaków przepyszne mazurki. Pani Zosia podzieliła dzieci na grupy i ogłosiła konkurs na najładniej 

ozdobiony mazurek. Dzieci zaczęły układać na mazurkach rodzynki, migdały i suszone owoce. Takich 

pięknych ciast aż szkoda jeść! Pani Zosia nie mogła się zdecydować, który mazurek jest najpiękniejszy, więc 

wygrali wszyscy. Przedszkolaki bardzo się ucieszyły i każdy mógł spróbować po kawałku ciasta.  

Następnie dzieci zabrały się za dekorowanie pisanek. 

- Ojej! Moja pisanka pękła – zawołała Agatka.  

- Nic się nie stało – powiedziała pani Zosia i dała dziewczynce drugą. 

Wydmuszki są bardzo delikatne, składają się z samej skorupki. Można je ozdabiać na wiele sposobów. 

Niektóre dzieci malowały pisanki farbami, inne oklejały je kolorową wełną,  

a jeszcze inne rysowały na nich wzorki flamastrem. 

- Proszę pani, Jacek oblał mnie wodą! – poskarżyła się Kasia. 

- Jacku, śmigus dyngus będzie dopiero w poniedziałek – powiedziała pani Zosia. 

A dzieci nie mogły się doczekać lanego poniedziałku. To bardzo zabawna tradycja. Wtedy wszyscy oblewają 

się wodą. Wielkanoc to jedno z najprzyjemniejszych świąt, jakie obchodzimy. 

 

 Co upieczonego przez mamy ozdabiały dzieci? 

 Co pękło Agatce? 

 Co to jest wydmuszka? 

 Co to jest pisanka? 

 Jaki zwyczaj Świąt Wielkanocnych jest najzabawniejszy?  

 

3. „Zdobione, kolorowe – pisanki” – praca plastyczna  

 

Ozdabianie jajek gotowanych według pomysłu dzieci. Potrzebne będą flamastry  

lub pisaki. Dzieci nazywają kolory, których użyją do rysowania i ozdabiania jajka. 

 

4. „Taniec z pisanką”. 

 
„Pisanka” to balon nadmuchany. Rodzice z dziećmi tańczą z „pisanką” ułożoną między głowami, brzuchem, 

plecami itp. przy piosence - https://www.youtube.com/watch?v=gyzvozPlcCw 

  

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


Zadania dla chętnych i tych osób,  

które mają taką możliwość. 

Nie trzeba drukować wszystkiego, można wybrać sobie jedną 

rzecz lub kilka. Dziecko również niektóre zadania może 

zrobić, pokazując paluszkiem  

na ekranie. 
 

1. Pokoloruj obrazek związany ze świętami wielkanocnymi. 

https://www.google.com/search?q=kolorowanki+%C5%9Bwi%C4%99ta+wielkanocne&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=2ahUKEwjv0N20zcLoAhWFDewKHSa1DaMQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=625 

 

2. Naucz się słów piosenki na pamięć - „Idzie wiosna polną drogą” 

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

 

3. Wymyślcie swoje zasady do gry i w nią zagrajcie. 

 

4. Pomóż tacie lub mamie w jakichś obowiązkach domowych np. ścieranie kurzu, odkurzanie, rozładowanie 

zmywarki. 

5. Wypełnij karty pracy o tematyce wielkanocnej. 

https://www.google.com/search?q=karty+pracy+wielkanoc&tbm=isch&ved=2ahUKEwj-

ja22zcLoAhWZOewKHU42CJsQ2-

cCegQIABAA&oq=karty+pracy+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCDARBDMgUIABCDATICCAAyAggAMgUIABCDATIFC

AAQgwEyBQgAEIMBMgUIABCDATIFCAAQgwEyAggAOgYIABAIEB46BAgAEENQgugSWPm_E2CG0xNoAHAAeASAAa4Bi

AH8D5IBBDguMTGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABAA&sclient=img&ei=dhyCXv76DpnzsAfO7KDYCQ&bih=625&

biw=1366 

 

6. Karty pracy – grafomotoryka. 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/wiosna/ 

 

7. Eksperyment. 

https://www.facebook.com/1425451427697481/videos/264388074578065/UzpfSTEwMDAwNTQ2NDY4NDU3MDox

MjcyNTgzNDQyOTMzODAw/ 

 

8. Misiowe opowiadanie – „Książkożerca” 

https://www.facebook.com/macedukacja/videos/2793143837403932/UzpfSTEwMDAwNTQ2NDY4NDU3MDoxMjcy

MjQyNjM5NjM0NTQ3/ 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=kolorowanki+%C5%9Bwi%C4%99ta+wielkanocne&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjv0N20zcLoAhWFDewKHSa1DaMQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=625
https://www.google.com/search?q=kolorowanki+%C5%9Bwi%C4%99ta+wielkanocne&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjv0N20zcLoAhWFDewKHSa1DaMQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=625
https://www.youtube.com/watch?v=gyzvozPlcCw
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