
Drodzy Rodzice!  
W tym tygodniu przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych.  
Poprzez zaangażowanie dzieci w przygotowania poznają one świąteczne tradycje, 
sposoby dekorowania wnętrz, metody wykonywania pisanek, świątecznych kartek  
dla bliskich, świąteczne potrawy (poznają nowe zapachy, smaki), pogłębiają więzi  
z bliskimi. 
 
Oto kilka propozycji, które pomogą poszerzyć wiedzę dzieci na temat  
Świąt Wielkanocnych i przyjemnie spędzić wspólnie czas: 

✓ Symbole Wielkanocne – rozwijanie wiedzy ogólnej dzieci 
Podczas przygotowań do świąt opowiadajmy dzieciom o wszystkim co w tych dniach 
jest ważne. Poprzez rozmowy, obserwację, wspólne działanie dzieci zdobędą 
potrzebną im wiedzę. Podsumowaniem może być wspólne przygotowanie koszyczka 
Wielkanocnego.  
Można również wspólnie obejrzeć krótką prezentację, po której dziecko opowie,  
co zapamiętało. https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU&t=6s 
(baranek, jajka, pisanki, kraszanki, nalepianki, drapanki, chleb, wędliny, sól, pieprz, chrzan, 
ciasto, bukszpan, zajączek, kurczaczek) 

✓ Zagadki Wielkanocne – utrwalanie wiedzy na temat świąt Wielkanocnych 
Podczas tej zabawy nie potrzebujemy żadnych pomocy. Dorosły opisuje przedmioty 
związane ze świętami, a dziecko wypowiada jego nazwę. Można skorzystać  
z gotowych zagadek, które czyta lektor:  
https://www.youtube.com/watch?v=_wW5koMSrDk 
Dodatkowo poprośmy dziecko, by rozwiązanie zagadki, podzieliło na sylaby, 
wskazało, ile jest sylab w danym słowie. Trudniejsza wersja: dziecko opisuje 
przedmiot (zadaje zagadkę), dorosły wypowiada jego nazwę. 
Rozwiązanie zagadki z filmu: babki, pisanki, baranek, koszyczek, palmy, bazie.  

✓ Wiersz „Pisanki” D. Gellner – utrwalanie wiersza, którego treść dzieci poznały 
w przedszkolu.  

(treść wiersza – załącznik nr 1 oraz na kartkach świątecznych ☺) 

✓ Piosenka – „Znaki Wielkanocy”, ZoZi – utrwalanie poznanej w przedszkolu 
piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

✓ Droga – zabawy ruchowe, rozwijanie koordynacji ruchowej, motoryki dużej 
Zabawa polega na zbudowaniu przez dziecko z dostępnych materiałów toru 
przeszkód, a następnie jego przejście. Pokonanie toru z koszyczkiem wielkanocnym; 
przenoszenie jajka na łyżce, tak by się nie potłukło; kurka idzie do jajeczka; zajączek 
skacze do marchewki; baranek idzie do koszyczka itp. według pomysłu. 
Wielkanoc z dinozaurami – propozycja zabawy poprzez wykorzystanie mediów - 
naśladowanie ruchów osoby z filmu:  
https://www.youtube.com/watch?v=FfwAlxcPD8Q  

✓ Eksperymenty z jajkiem, które można wykonać z dziećmi – zabawy badawcze. 
Zachęcam do wspólnego obejrzenia filmu oraz wykonania doświadczeń. 
https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w  
Do badań będą potrzebne: 3 jajka kurze surowe, 3 jajka ugotowane na twardo,  
3 słoiki, butelka plastikowa, talerzyk płaski, butelka szklana, zapałka, woda, sól, 
łyżka, szklanka z coca colą, szklanka z herbatą, szklanka z kawą, butelka octu, 
latarka. 
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Z badań dowiemy się miedzy innymi: jak rozpoznać czy jajko jest surowe  
czy ugotowane?; Jak oddzielić żółtko od białka?; Jak włożyć ugotowane jajko  
do butelki? Czy jajko pływa w wodzie? i inne. Zapraszam do zapoznania się z filmem, 
a następnie wykonanie doświadczeń z dzieckiem. 

✓ Pisanki – zabawy plastyczne 
Wykonajmy z dziećmi świąteczne pisanki, dekoracje świąteczne. Oto kilka propozycji 
na ozdabianie jajek kurzych (z filmami proszę zapoznać się przed wykonaniem 
pisanek z dziećmi. Filmy są jedynie wskazówką dla dorosłych. Podczas wykonania 
pisanek dorosły musi być z dzieckiem):  
Jajka malowane naturalnie – dziecko przygotowuje z rodzicem potrzebne materiały: 
jajka do ugotowania, dużą łyżkę, barwniki naturalne np. liście czerwonej kapusty 
(niebieski kolor), liście cebuli (brązowy), buraki (czerwony), kurkumę (żółty), wodę, 
ocet, olej, rękawiczki. Razem z dorosłym barwią jajka na różne kolory według 
instrukcji z filmu: https://www.youtube.com/watch?v=hObJFrHPqUE.  W ten sposób 

wykonamy kraszanki – czyli jajka barwione na jednolity kolor.  
Dodając przed barwieniem różne wzory uzyskamy piękne pisanki. Jak to zrobić łatwo 
i przyjemnie można zobaczyć na następujących filmach: 
 - pisanki w pończochach: https://www.youtube.com/watch?v=xCO1Z1hdtCM 
 - wzorki z taśmy: https://www.youtube.com/watch?v=27YCnJDHUkk 
Kolejną propozycją są pisanki malowane w piance do golenia 
Potrzebne będą oczywiście jajka (ugotowane), pianka do golenia, rękawice, barwniki 
spożywcze. Oto ich wykonanie: https://www.youtube.com/watch?v=ABei6T_jrfk 
Pokolorowane jajka można ozdobić tzw. „drapanką”. Jest to trudna metoda, do której 
można się przygotować poprzez wykonanie ŚWIĄTECZNEJ KARTKI wykorzystując 
otrzymane z przedszkola karty do wydrapywanek. Dziecko wycina narysowany 
kontur jajka, odwraca jajko. Na czarnych tle rysuje patyczkiem (wykałaczką) różne 
wzorki, szlaczki (np. poznane podczas zabawy ruchowej – „Wielkanoc  
z dinozaurami” lub w przedszkolu). Następnie na białej stronie przykleja życzenia 
napisane przez rodziców, odwzorowuje swoje imię (np. z kart pracy) i kartka gotowa 
☺.  
Podczas wykonywania pisanek można włączyć dzieciom znaną im piosenkę „Pisanki, 
pisanki” https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY, by przyjemniej się 
pracowało. 

✓ Chętne dzieci mogą wykonać karty pracy od strony 45 do 48, do których 
przygotują się poprzez wykonanie powyższych zabaw. 

 
Opracowano na podstawie miesięcznego 
planu pracy  
Jolanta Wasilewska  
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