
 

 

Propozycje zabaw dla dzieci z gr II „Leśne Duszki” – 29.03.2021 (poniedziałek) 

 

Temat: WIELKANOCNE ZWYCZAJE 

 

W tym tygodniu przygotowujemy się do Wielkanocy.  

Kochane przedszkolaki, z pewnością nie możecie się już doczekać wizyty Zajączka 

wielkanocnego.  

Być może Wasi rodzice rozpoczęli już przygotowania do tych dni. Okna zrobiły się lśniące, na 

stole w kuchni powoli widać wielkanocne dekoracje. A jak wyglądają Wasze pokoje? Czy 

żaden klocek nie leży na ziemi? Czy wszystkie kredki są w pudełku?  

Posłuchajcie piosenki „Mała Orkiestra Dni Naszych – Piosenka o sprzątaniu domu” 

https://youtu.be/imoS6Wkr04w 

Ustalcie w jakich czynnościach możesz pomóc rodzicom w trakcie tego tygodnia, aby wspólnie 

przygotować się do świąt. 

Pobawcie się wspólnie w zabawę w twoim pokoju- Zabawa w Stworki Bałaganki 

Stworkami Bałagankami będą wszystkie przedmioty, które znajdują się na niewłaściwym 

miejscu (na podłodze, na stole, na kanapie). Twoim zadaniem będzie odnalezienie wszystkich 

stworków i odstawianie ich na miejsce – do swoich domków. 

 

Kiedy już w pokoju porządek zapraszam Was do wspólnych zabaw: 

1. Obejrzyjcie wspólnie obrazki przedstawiające wielkanocne zwyczaje.  

Porozmawiajcie o zwyczajach, które są pielęgnowane w waszym domu, i o 

przygotowaniach do świąt. 

Posłuchajcie piosenki „Święta Wielkanocne” z animacją świątecznych zwyczajów 

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g 

2. Pisanki inne niż wszystkie 

Do wykonania tego zadania potrzebne będą kolorowe guziki. Najlepiej żeby były jak 

najbardziej różnorodne... jeśli nie macie guzików, to wykorzystajcie kolorowe klocki. 

Potrzebny będzie jeszcze sznurek.  

Ułóż ze sznurka kształt pisanki, a następnie ozdabiaj ją dostępnymi przedmiotami. 

Zadanie możemy utrudnić wprowadzając jakiś warunek np.: Wzór na pisance musi układać 

się symetrycznie. 

https://youtu.be/imoS6Wkr04w
https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g


 

Dodatkowo dla  5-latków - Symetryczna pisanka... 

Ta aktywność będzie troszkę trudniejsza. Wspólnie połóżcie na stole sznurek, z jednej 

strony stwórzcie kształt połowy pisanki, następnie dołóżcie ozdoby (guziki, klocki,...). 

Teraz czas na przedszkolaki- dołóż przedmioty z drugiej połowy pisanki , w taki sposób 

żeby zostało uzyskane odbicie lustrzane. 

(Przed zaproponowaniem tej zabawy przygotujcie odpowiednią liczbę takich samych 

elementów.) 

 

3. Z Edusiakami będziemy uczyć się rysować symbole Wielkanocy krok po kroku. 

Przygotujcie kartkę, ołówek i kolorowe kredki      . Dzisiaj rozpoczniemy od pisanki. 

Instrukcję znajdziecie tutaj: https://youtu.be/KhHkq52nraU 

 

4. Zabawa ruchowa - Zajączkowy tor przeszkód 

Można go ułożyć z poduszek, ustawić krzesła lub wyznaczyć trasę w ogrodzie. Dziecko 

pokonuje ją kicając. 

 

5. Wspólnie odnajdźcie kartę pracy -Pisankowe kodowanie (dla 4-latków lub dla 5-

latków). Wydrukujcie lub twórzcie swoją wersje. 

Wytnij samodzielnie pisanki i ułóż w odpowiednim miejscu. 

https://youtu.be/KhHkq52nraU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wysiew rzeżuchy/owsa 

Poniedziałek jest doskonałym dniem do wysiewu rzeżuchy/owsa. 

Rzeżucha ma dużo właściwości zdrowotnych Samodzielnie wyhodowana będzie ozdobą 

wielkanocnego stołu, a potem smakowitym dodatkiem do twarożku czy kanapek. Kochane 

dzieci do dowolnego pojemnika, który dadzą Wam rodzice włóżcie wilgotną watę lub ligninę  

i posiejcie ziarenka rzeżuchy. Ustawcie je słonecznym miejscu i 2-3 razy dziennie zraszajcie 

wodą. Codziennie zaglądajcie, czy przypadkiem już się nie zielenią. 

 

 


