
KRĄG TEMATYCZNY: ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY 

                                                               Scenariusz zajęć 

                                            Piątek 02.04.2021 

                                   Temat dnia: Wielkanoc w naszych domach 

 

Dzień dobry Motylki! 

Witamy Was serdecznie w piątek. Za nami tydzień pracy zdalnej. 

 Przed nami Święta Wielkanocne 

1. "Wielkanoc w moim domu”- rozmowy z dziećmi – na podstawie opowiadania „Święta 

wielkanocne” 

Marek i Marta nie lubili wstawać rano. Tym razem rodzice obudzili ich bardzo wcześnie. 

Mimo że nie było to przyjemne, dzieci nie protestowały. Doskonale wiedziały, że muszą rano 

wstać, bo wszyscy wybierają się w podróż do babci i dziadka. Droga daleka, a obiecali, że 

przyjadą na śniadanie. To nie będzie takie zwykłe śniadanie. Właśnie są Święta Wielkanocne, 

które tradycyjnie rozpoczynają się uroczystym śniadaniem. Marek i Marta cieszą się na ten 

wyjazd, ponieważ babcia zawsze przygotowuje pyszne jedzenie, a dziadek robi różne psikusy. 

Z zaspanymi oczami dzieci wsiadły do samochodu. Rodzice zapakowali torby i wyruszyli. 

Dzieci na początku trochę dyskutowały, próbowały zgadnąć, jakie potrawy przygotuje tego 

roku babcia i jakie niespodzianki wymyśli dziadek. Jazda samochodem szybko ukołysała 

rodzeństwo. Nie trzeba było długo czekać, by dzieci zasnęły błogim snem. Wykorzystując ten 

fakt rodzice zaczęli wspominać święta z okresu swojego dzieciństwa. Mama opowiedziała, 

jak w świąteczny poranek zobaczyła prawdziwego zająca na łące i zaczęła go gonić. Wyczyn 

ten się jednak nie udał, zajączek uciekł, ale niespodzianka była. Okazało się bowiem, że 

goniąc za zającem dobiegła do skraju lasu, gdzie znalazła małego, zbłąkanego pieska. Był tak 

mały i tak słaby, że nie mógł nawet uciekać. W taki sposób piesek pozostał już u mamy. Tato 

zrewanżował się opowiadaniem o swojej świątecznej przygodzie: „Ja też w Święta 

Wielkanocne goniłem zająca. Tylko, że to był mój brat. Ganialiśmy się po domu, wokół 

świątecznego stołu. Babcia właśnie niosła całą miskę sałatki. Goniąc brata wytrąciłem miskę i 

cała zawartość znalazła się na dywanie. Tego roku sałatki świątecznej nie było, szkoda, bo 

babcia zawsze robiła przepyszną sałatkę”. W tym momencie rodzice usłyszeli cichy śmiech 

dzieci. Okazało się, że wcale nie spały i z dużym zaciekawieniem słuchały opowieści 

rodziców. Ulegając namowom dzieci, kontynuowali opowiadania o świątecznych przygodach. 

Ale trzeba było kończyć, bo podróż także dobiegała końca. – Ciekaw jestem, czy w tym roku 

również przydarzą się jakieś świąteczne przygody? – zaczął się głośno zastanawiać tata. – 

Właśnie jedną już widzę – odparła mama, wskazując przez okno na wielkiego zająca z 

koszykiem, który właśnie zbliżał się do ich samochodu. Dzieci wiedziały, co się święci. 

Pędem wybiegły z samochodu w kierunku zająca. Szybko też rozpoznały, że nie był to 

prawdziwy zając, tylko przebrany dziadek. Dziadek jednak zapewniał, że koszyk, który 

trzymał, był jak najprawdziwszy i że dostał go od prawdziwego wielkanocnego zająca. A że 

Marek i Marta trochę się spóźniali, zając nie mógł dłużej na nich czekać. Miał bowiem tego 

ranka jeszcze wiele do zrobienia. Przekazał koszyk dziadkowi, by ten pełnił jego obowiązki. 



Dzieci zatem z przejęciem zaczęły przeglądać zawartość kosza, który był całkiem pokaźnych 

rozmiarów. Gdy już wyjęły wszystkie prezenty, Marta ze zdziwieniem zapytała – A gdzie są 

wielkanocne jajka? Zajączek nie przyniósł dla nas jaj? – Rzeczywiście – skomentował 

dziadek. – Nie ma ani jednego jaja, ale za to zostawił list. Marek, który był starszy, wziął list i 

zaczął czytać. Oto co było w nim napisane: „Instrukcja poszukiwaczy jaj. Jajo numer 1 – 

szukajcie go w ogrodzie za najwyższym drzewem. Jajo numer 2 – szukajcie go w stodole pod 

odwróconym wiadrem. Jajo numer 3 – szukajcie go w oborze w żłobie przykryte sianem. Jajo 

numer 4 – szukajcie go w altanie, niech będzie ostrożny, kto w środku niej stanie. Jajo numer 

5 – szukajcie go pod schodami między drewnami. Jajo numer 6 – szukajcie go w domu na 

środku… – sami domyślcie się, gdzie.” Na tym instrukcja się kończyła. Dzieci wzięły koszyk 

i razem z rodzicami oraz dziadkiem zaczęły poszukiwania. Dzięki dokładnej instrukcji, 

szybko udało im się odnaleźć pięć jaj. Przyszedł więc czas, by odnaleźć szóste jajo. Dzieci 

wbiegły ochoczo do domu, rozglądając się już od progu. W domu przywitała ich babcia. 

Wnuki chciały zaangażować do poszukiwań również ją. Babcia jednak nie bardzo była skora 

do zabawy, tylko z uporem zapraszała wszystkich do stołu, na wielkanocne śniadanie. 

Niezbyt zadowolone dzieci usiadały do stołu. Bacznie rozglądały się jednak na boki i 

zastanawiały się, gdzież też może być ukryte szóste jajo! Gdy wszyscy byli już przy stole, 

dziadek sięgnął po talerzyk, który stał na środku stołu. I w tej właśnie chwili dał się słyszeć 

wesoły okrzyk: „Jest! Jest! Jest szóste jajo!”. Rzeczywiście, jajo numer 6 leżało na talerzyku 

na samym środku stołu. To było wielkanocne jajo, którym wszyscy się podzielili, składając 

sobie życzenia. Mimo iż nie było ono z czekolady, tak jak pięć poprzednich, dzieciom bardzo 

smakowało i stwierdzili, że za rok również takie chcą dostać od wielkanocnego zająca. 

Po wysłuchaniu opowiadania przeczytanego przez Rodzica dziecko opowiada jak u niego 

wyglądają  przygotowania do Świat i jak wygląda  świętowanie w jego rodzinie. Chętne 

dzieci mogą wykonać ilustrację do wysłuchanego utworu. 

2.  Zabawa przy piosence która już dobrze znacie: 

https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA 

https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA
https://www.youtube.com/embed/izQ5IAmTaFA?feature=oembed


3. „Koszyczek – króliczek” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna(instrukcja na 

zdjęciach).   

 Z kartki A4 dzieci robią kwadrat, przytrzymując róg palcem i zaginając dłuższy bok do 

krótszego. Niepotrzebną część odcinają. Po rozłożeniu dzielą kwadrat na 6 jednakowych pól, 

zaginając – składają na 3 części wzdłuż, rozkładają i składają na 3 części w poprzek. Nacinają 

środkowe zagięcia na 2 przeciwległych bokach. Boki nienacięte sklejają pod kątem z bokami 

naciętymi. Wycinają koło o średnicy 5–6 cm i dorysowują oczy, nos, usta, doklejają wąsy – 

powstaje twarz królika, którą naklejają w środku koszyczka. Wycinają wysokie, wąskie uszy i 

naklejają od środka nad głową. Na końcu robią pałąk koszyczka z paska papieru. 

   chleb  kiełbasa sól  ser  pisanka  baranek  jajka 



4. Zabawa "Poszukiwanie jajek" 

Rodzic wycina 9 kolorowych, papierowych jajek 9 różnych wielkości (należy zadbać o to, by 

różnice w wielkościach były zauważalne "gołym okiem"). Na każdym jajku umieszcza jedną 

literę w taki sposób, by układając jajka od najmniejszego do największego powstał wyraz 

"Wielkanoc" (jeżeli będą Państwo drukować litery, proszę zadbać, by były to wielkie litery 

bez tzw. szeryfów, np. czcionką Arial - wyraz "WIELKANOC"). Ukrywamy jajka, a 

zadaniem dziecka jest ich odnalezienie. Można dziecku podpowiadać bawiąc się, np. w 

"ciepło - zimno" lub przygotowując zagadki, np. "W tym miejscu jest zimno i na pewno 

znajdziesz tam mleko (lodówka)". Kiedy dziecko znajdzie wszystkie jajka ma za zadanie 

poukładać je od najmniejszego do największego i przeczytać utworzony wyraz.   

5. Zabawy przy piosence Pisanki, kraszanki, jaka wielkanocne” 

Osłuchanie z piosenką:. Pisanki, kraszanki, jaka wielkanocne 

Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 

A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 

Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

 

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 

Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 

Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

 

3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali, 



aż goście świąteczni do drzwi zapukali  

Wielkanocni goście czasu nie tracili  

potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

 

Aktywne słuchanie piosenki – podczas słuchania dzieci siedzą wygodnie i wykonują dowolne 

ruchy górną częścią tułowia, rękami, głową.                                                                                             

- Rozmowa na temat treści piosenki – dzieci starają się odpowiadać na pytania Rodzica. 

cytując tekst. 

- Dzieci realizują rytm piosenki – klaszcząc, tupiąc, wybijając rytm na woreczkach dwiema 

złączonymi rękami, ręką wiodącą, ręką drugą i znowu ręką  wiodącą.                                                         

- Zabawa ruchowa do piosenki – według pomysłu Rodzica.                                                                   

- Analiza słuchowa zdań z piosenki, podział zdań na wyrazy – wystukiwanie ich liczby dłonią 

o podłogę.                                                                                                                                                           

- Analiza i synteza słuchowa sylabowa wybranych wyrazów – wyklaskiwanie sylab, liczenie 

sylab.                                                                                                                                                            

- Nauka pierwszej zwrotki i refrenu piosenki na pamięć 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4
https://www.youtube.com/embed/qKY9oeELKn4?feature=oembed


6. „Muffinki – zajączki” – działanie dzieci.                                                                                   

Dziecko pod nadzorem rodzica przygotowuje ciasteczka według poniższego przepisu. 

• produkty według przepisu, miski, mikser, foremki do muffinek, łyżki, biały karton, nożyczki 

Przepis : 

Składniki suche: 

1,5 szkl. mąki pszennej 

2 łyżki brązowego cukru 

2 łyżki kakao 

2 łyżeczki proszku do pieczenia: 

½ szkl. cukru pudru 

½ tabl. gorzkiej czekolady 

szczypta soli 

Składniki mokre: 

1 jajko 

150 ml oleju 

1,5 szkl. Jogurtu naturalnego 

Do ozdobienia: 

lukier lub polewa z białej czekolady lentilki, spaghetti, pisaki cukrowe 1,5 szkl. jogurtu 

naturalnego (400 ml) 

Przygotowanie: 

Łączymy ze sobą składniki suche – przesiewamy mąkę, dodajemy sól, kakao i proszek do 

pieczenia, cukier puder, brązowy cukier, startą czekoladę i wszystko mieszamy. Do osobnej 

miski wbijamy jajko. Do niego dolewamy olej i jogurt – miksujemy. Składniki mokre 

wlewamy do suchych i dokładnie mieszamy. Masę nakładamy do foremek, do 2/3 wysokości. 

Pieczemy 20–30 min w 170˚ w piekarniku z termoobiegiem. Z porcji wychodzi 12 babeczek. 

Z kartonu wycinamy kształt zajęczych uszu. Muffiny polewamy lukrem, wkładamy uszy;                  

z lentilek robimy oczy i nos, a z makaronu spaghetti wąsy. Wąsy można też namalować 

pisakami. 

 

ŻYCZYĘ SMACZNEGO I PROSZĘ O ZDJĘCIA WASZYCH MUFFINEK:-) 

                                        Ciocia Monika 


