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1. Powitanie: 

 

Rodzic  wita dzieci słowami: 

- Witam tych, którzy lubią się uśmiechać, 

- Witam tych, którzy lubią wiosnę, 

- Witam tych, którzy z utęsknieniem czekają na Wielkanoc, 

- Witam tych, którzy uwielbiają Śmigus – Dyngus, 

- Witam tych, którzy lubią dostawać prezenty, 

- Witam tych, którzy lubią się dobrze bawić. 

 

 2.Zabawa 

 

„Kalambury” – w tej zabawie za pomocą gestów musimy pokazać np. tytuł bajki, postać z 

bajki, czynność, zwierzątko.  

 

Zabawa ruchowa „zaczarowane zwierzątka „- naśladowanie gestami sposobu poruszania 

baranka . kurczaczka i zajączka  

 

 

3. Wielkanocne zagadki 

 

Nie miauczą, lecz kwitną, 

białe albo szare. 

Znajdziesz je na wierzbie, 

gdy się kończy marzec. (bazie) 

 

Może być migdałowa, 

luksusowa, lukrowana, 

z rodzynkami, 

a każda zapachem kusi. (baba) 

 

 



W jakim dniu ,czy wiecie, 

chociaż słońce świeci, 

biega po podwórku 

dużo mokrych dzieci ? (lany poniedziałek) 

 

Długie uszy, 

mały ogon, 

bardzo jest nieśmiały. 

I z ogonkiem, jak pomponik 

przez zielone pola goni. (zając) 

 

Jestem żółty, mały, puszysty 

i z jajka się wykluwam. 

Czy już wiecie, kto ja jestem? (kurczaczek) 

 

Upiecze go mama dla synka, 

upiecze go mama dla córek, 

na Wielkanocnym stole 

musi być pyszny ...(mazurek) 

 

Upleciony ze słomy, 

z wikliny, chętnie nosi owoce, jarzyny. 

Podwieczorek też weźmie czasem, 

a i grzyby przyniesie z lasu. (koszyk) 

 



Jak się nazywa skorupka 

od jajek, co na Wielkanoc 

się przydaje? (wydmuszka) 

 

Ma dwa rogi, cztery nogi, 

z wełny kożuch na mróz srogi. 

Trawę skubie cały ranek, 

ten biały..............(baranek) 

 

Kura je zniosła, mama przyniosła, 

ugotowała i dzieciom dała. (jajko) 

 

A jak nazywają się jajka: 

białe, żółte, ozdabiane, 

na Wielkanoc darowane? (pisanki) 

 

W jaki to dzień, raz do roku 

wolno, a nawet wypada, 

bratu siostrę polać wodą, 

a sąsiadowi - sąsiada? (w lany poniedziałek) 

 

List od zajączka 

,,Brawo! Brawo! Znakomicie. A teraz proponuję Wam zabawę w ,,Wilka i Zajączki”. W rytm 

muzyki będziecie hasać po łące (po całym domu). Na hasło ,,Uwaga – wilk”, wskakujecie do 

swoich norek. Waszymi norkami będą wasze łóżka. 

Dobrej zabawy. 



 

4. Życzenia od zajączka 

 

A teraz w związku z Wielkanocnymi świętami 

Obdarowuję Was zajączkowymi prezentami. 

Chciałbym złożyć Wam życzenia: 

Zdrowia, szczęścia i marzeń spełnienia! 

 

5.Praca plastyczna: 

 

 

- Narysuj, namaluj, pokoloruj jak wolisz  „Zajączka” 

Załącznik nr 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU- Bajka „Wielkanoc” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU-


ZAŁĄCZNIK NR 1 

 


