
TEMAT DNIA: 

Zanim zabawę rozpoczniemy dokładnie 

Kaczuszki o tym pamiętają i 

 

WIELKANOC 

 

 

TEMAT DNIA: ŚWIĄTECZNA ZGADUJ – ZGADULA

 

Zanim zabawę rozpoczniemy dokładnie się umyjemy.

Kaczuszki o tym pamiętają i o higienę zawsze dbają.

https://youtu.be/ULcCm5PZwzI 

 

ZGADULA 

umyjemy. 

. 

 



„Znam tradycje świąteczne” 

Dziecko otrzymuje dwie małe

na drugiej buźkę smutną. Trzymając obie karteczki

Na przerwę w muzyce, rodzic mów

Jeśli zdanie jest prawdziwe, dziecko podnosi buźkę uśmiechniętą 

Jeśli zdanie jest fałszywe, dziecko podnosi

 W czasie zbliżających się świąt
 Na Wielkanoc malujemy jajka.
 Do wielkanocnego koszyczka wkładamy zabawki.
 Pisanki to jajka pomalowane w różne wzory.
 Wielkanoc jest zimą.
 Wielkanoc jest wiosną.

 

„Wielkanocny quiz” – zabawa dydaktyczna

Rodzic czyta dziecku zagadkę, 
obrazek i sprawdzamy czy odpowiedź jest prawidłowa. 

 

 

Znam tradycje świąteczne”  – zabawa ruchowa 

otrzymuje dwie małe karteczki.  Na jednej karteczce rysuje buźkę uśmiechniętą, 

na drugiej buźkę smutną. Trzymając obie karteczki, porusza się w rytm dowolnej muzyki.

rodzic mówi zdania związane ze zbliżającymi się świętami
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zabawa dydaktyczna 

zagadkę, zasłaniając ręką obrazek. Po odpowiedzi dziecka odsłaniamy 
czy odpowiedź jest prawidłowa.  

 

 

Na jednej karteczce rysuje buźkę uśmiechniętą,  

za się w rytm dowolnej muzyki. 

świętami.  

Po odpowiedzi dziecka odsłaniamy 

 



Najpierw je pięknie zdobimy, 

a co kryją w środku zjeść lubimy. 

 

PISANKI 

 

Cytrynowa, piaskowa bądź czekoladowa. 

Na stole wielkanocnym tradycyjnie króluje, 

bo wszystkim bardzo smakuje. 

 

BABKA WIELKANOCNA 

 



Zwierzątko bialutkie z mięciutkim futerkiem. 

Na wielkanocnym stole króluje, 

Jezusa symbolizuje. 

 

BARANEK WIELKANOCNY 

 

Kotki co na drzewie mieszkają  

i wielkanocny stół ozdabiają. 

 

BAZIE 

 



Żółciutki jak słoneczko symbol Wielkanocny. 

Wyskakuje z jajeczka ten ptaszek radosny. 

 

KURCZACZEK 

 

 

 W tym dniu nawet, gdy deszcz nie pada możesz być cały mokry, 

gdy cię żartowniś z butelką dopada. 

 

 LANY PONIEDZIAŁEK 

 



 

Poranna jest godzina, 

 gdy na tym Wielkanocnym posiłku spotyka się rodzina. 

 

ŚNIADANIE WIELKANOCNE 

 

Co to za koszyczek, co jedzenie skrywa przed Wielkanocą, 

 przystrojony do kościoła jest niesiony. 

 

ŚWIĘCONKA 



 

Jakie święto wiosną obchodzimy, 

 podczas którego jajka pięknie zdobimy. 

 

WIELKANOC 

 

Bardzo sympatyczny symbol Wielkanocny, 

co ma długie uszy i jest bardzo skoczny. 

 

ZAJĄC 

 



„Zwierzęta z zagadek” – zabawa 

Rodzic wymienia nazwy zwierząt 
poruszania się podanego zwierzęcia

 

 

 

 

 

Ilustracje, piosenka, zagadki: źródło Internet

BRAWO !!! 

GRATULACJE!!! 

zabawa ruchowa 

Rodzic wymienia nazwy zwierząt występujących w zagadkach. Dziecko 
podanego zwierzęcia (baranki, kotki, kurczaczki, zajączki). 

  

 Opracowała: Marzena Nycz

źródło Internet 

 

ziecko naśladuje sposób 
 

Opracowała: Marzena Nycz 

 

 

 

 


