
 

 

Wiersz Doroty Kossakowskiej pt.: ,, Wielkanoc” 

 

Na stole wielkanocnym jest bardzo kolorowo. Kolorowo i smacznie i oczywiście zdrowo. 

Mama upiekła mazurka, ciocia babkę zrobiła, a Hania ze swą siostrą baranka postawiła. 

Baranek z cukru stoi pośród owsa młodego, na stole się znalazło coś jeszcze bardzo pięknego. 

Pisanki kolorowe zrobione przez rodzinę, mama, tata i babcia robili je przez godzinę. Ala        

i siostra Hania też dzielnie pomagały. Przygotowane pisanki w koszytku układały. Siedzi na 

nich kurczaczek, wygląda jak żółta kulka. Jak promień słońca ciepłego , który się zakradł        

z podwórka. Za chwilę mama przyniesie żurek z kiełbasą, sałatki, oraz roladę z szynki – 

ulubioną potrawę Beatki. Wszyscy podzielą się święconką i złożą sobie życzenia. Tradycja 

wielkanocna od wielu lat się nie zmienia. 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

 Jak wygląda wielkanocny stół? 

 Jakie potrawy się na nich znajdują? 

 Co wykonała cała rodzina i włożyła do koszyczka? 

 Jaka jest tradycja wielkanocna? 

Przenoszenie jajek 

Przygotuj plastikowe łyżki (lub zwykłe) i ugotowane jajka. Zabawa polega na przeniesieniu 

jajka z jednego miejsca, do wyznaczonej mety. Najlepiej oczywiście na podwórku, ale jak się 

nie da, to można w domu. 

Urozmaiceniem może być slalom lub tor przeszkód lub przenoszenie jajek z zamkniętymi 

oczami. Wtedy zabawa przebiega w parach. Jedna osoba kieruje osobą, która ma zawiązane 

oczy. Potem zmiana. 

 

,, Pocztówka wielkanocna” 

Z różnego rodzaju materiału wykonaj pocztówkę wielkanocną według własnej intencji 

twórczej. Wspólnie z rodzicami spróbuj zredagować życzenia dla swoich bliskich:  

,,Czego życzylibyście sobie i innym przy wielkanocnym stole?” 

 

 

 

 

 

 

 



,, Pisanka” – ćwiczenia graficzne 

 

Rysowanie wzorów na pisance porzez łączenia kropek, zwrócenie uwagi na kierunek 

kreślenia linii od lewej do prawej. 

 

 



 

,,Umyj Ręce” 

Umyj ręce tak jak każdy 

Bardzo musisz być uważny 

By wirusy nie skakały 

By bakterie nie śmigały 

ref: 

Prawa ręka, lewa prawa hop, hop, hop! 

Z mydłem fajna jest zabawa hop, hop, hop! 

Dużo piany dużo frajdy hop, hop, hop! 

Po zarazkach znikną ślady hop, hop, hop! 

Przed jedzeniem, po zabawie 

Z brudem szybko się rozprawię 

I każdemu o tym powiem 

Umyj ręce ciesz się zdrowiem 

Tekst i śpiew: Allison 

Muzyka: Filip Kuncewicz 

https://www.youtube.com/watch?v=Kv596nhAmt8 
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