
Wielkanoc – 10 kwietnia, piątek 

 

1. Kącik wielkanocny – zorganizowanie ekspozycji przedmiotów związanych z 

wiosną i z Wielkanocą.                                                                                            

Dziecko wspólnie z rodzicem przygotowują kącik, w którym będą wyeksponowane 

przedmioty związane z wiosną i świętami. Dziecko swobodnie wypowiada się na 

temat świątecznych ozdób i symboli. Rodzic proponuje, by dziecko wskazało te, które 

najbardziej mu się podobają, i uzasadniło swój wybór. Zachęca do opisywania 

wybranych przedmiotów, ich wyglądu, zastosowania, itp. Rodzic może pokazać 

dziecku, jak różnorodne bywają wielkanocne ozdoby, np. pisanki, kraszanki, palmy, 

bazie, baranki, kurczaczki, zajączki.                                                                                   

Środki dydaktyczne: zgromadzone przedmioty związane z wiosną i Wielkanocą 

 

2. Nasze zwyczaje – wypowiedzi na temat obrazków.                                                 

Dziecko losuje po kolei kartki świąteczne, ogląda je i klasyfikuje jako 

bożonarodzeniowe lub wielkanocne. Dziecko uzasadnia swój wybór. Następnie rodzic 

opowiada o regionalnych tradycjach związanych ze świętami wielkanocnymi.             

Środki dydaktyczne: kartki świąteczne lub inne ilustracje z motywami świątecznymi  

 

3. Siejemy owies dla baranka – zabawy matematyczne i badawcze.                         

Dziecko ogląda ziarna owsa przez lupę i je opisuje. Dziecko i rodzic biorą garść owsa, 

następnie wspólnie sprawdzają, kto ma najwięcej, a kto najmniej ziaren. Dziecko 

może proponować sposoby sprawdzenia, np. na oko – układanie z ziaren linii i 

porównywanie ich długości lub przeliczanie, ile kto ma ziaren. W obliczeniach 

pomaga rodzic. Następnie rodzic prezentuje dziecku baranka (może być cukrowy lub 

plastikowy, ew. ilustracja), dla którego dziecko wysieje owies. Prosi, aby dziecko 

przypomniało, co jest potrzebne, aby rośliny rosły. Dziecko układa watę lub płatki 

kosmetyczne na tackach lub talerzykach. Polewa je wodą i wysypuje owies. Swoje 

uprawy ustawia w nasłonecznionym miejscu. Rodzic zachęca dziecko do codziennego 

podlewania i obserwowania uprawy.                                                                                

Środki dydaktyczne: ziarna owsa w pojemniku, tacki lub talerzyki, wata lub płatki 

kosmetyczne, woda, lupy ��  

 

4. Wielkanocny kosz – zabawa dydaktyczna.                                                                 

Rodzic inicjuje rozmowę na temat przygotowań do świąt. Przygotowuje tacę z 

różnymi przedmiotami, które przykrywa serwetą, żeby dziecko ich nie widziało. 

Dziecko podchodzi, losuje jedną rzecz i tylko za pomocą dotyku zgaduje, co to jest. 

Następnie sprawdza, czy miało rację. Obok stoi pusty kosz. Dziecko decyduje, czy 

wylosowana rzecz pasuje czy nie pasuje do wielkanocnego kosza. W ten sposób 

dziecko kompletuje swój wielkanocny kosz. Rodzic prezentuje go ponownie, dziecko 

nazywa i przelicza rzeczy, które się w nim znalazły. Następnie zamyka oczy, rodzic 

usuwa z koszyka jeden element (lub więcej), może też zmieniać położenie 



przedmiotów. Dziecko mówi, co się zmieniło w koszu.                                                    

Środki dydaktyczne: kosz, taca, serweta, przedmioty, np.: pisanki, palemka, chrzan w 

postaci korzenia i/lub w słoiczku, solniczka, pieprzniczka, baranek, kurczaczek, 

gwiazdka, kasztan, bałwanek, choinka �� 

 

5.  Serwetka do koszyczka – wycinanka.                                                                          

Dziecko ogląda serwetki, obrusy, bieżniki, różnego typu ludowe wycinanki, opisuje je. 

Następnie rodzic pokazuje dziecku kwadratowe papierowe serwetki (ewentualnie 

można wykorzystać kolorowy papier lub bibułę), składa serwetkę na pół i wycina w 

niej prosty wzór, np. serduszko, i rozkłada serwetkę. Dziecko sprawdza, ile serduszek 

udało się w ten sposób wyciąć. Następnie rodzic składa serwetkę na cztery i ponownie 

wycina kształt. Dziecko wybiera sobie kolorowe papierowe kwadratowe serwetki, 

składa je i wycina dowolne wzory, może wykonać kilka lub kilkanaście prób. 

Wycinanki, które mu się najbardziej podobają, może przykleić do całych serwetek w 

innym kolorze. Serwetki mogą posłużyć do ozdobienia koszyczka wielkanocnego. 

Środki dydaktyczne: kolorowe papierowe serwetki, obrusy, bieżniki, ludowe 

wycinanki, nożyczki, klej ��  

 

6. Ostrożnie jak z jajkiem – ćwiczenia oddechowe.                                                     

Zadaniem dziecka jest dmuchanie na jajko (ew. piłeczkę pingpongową) tak, aby 

przeturlało się z jednego końca stolika na drugi, ale nie spadło. Następnie rodzic 

wyznacza za pomocą taśmy połowę stołu. Dziecko z rodzicem, siedząc naprzeciwko 

siebie, starają się przesunąć jajko tak, aby znalazło się na połowie partnera.                

Środki dydaktyczne: piłeczki pingpongowe, taśma malarska ��  

 


