
Wielkanocne zamieszanie 😉 

 
 

 

Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne, 

więc każde dziecko na niego czeka. 

Zobaczyć go jednak - wysiłki to próżne, 

bo on susami – kic! Kic! Ucieka /zając wielkanocny/ 

 

 

 

Na Święta Wielkiej nocy  
Przywdziewa barwny fraczek. 
W kwiatki, wzorki, plamki 
albo piękny szlaczek. /pisanka/ 

W ten świąteczny dzień  

każdy z nas się śmieje. 

A woda nie z nieba,  

lecz z wiader się leje. /Lany poniedziałek/ 

Święta! Święta nadeszły! 

Wstawajmy! Już rano! 

Podzielimy się jajeczkiem,  

bo dziś przecież.../Wielkanoc/ 

Tyle w koszyczku  

leży pisanek! 

A pośród nich  

słodki.../baranek/ 

 

 

Na wielkanocnym stole  

to ona króluje.  

Polana słodkim lukrem  

i gościom smakuje. / babka wielkanocna/ 

 

Podziel na sylaby słowo: PISANKA, BABKA, KOSZYK, BARANEK, WIELKANOC 

 



 

 

 

 

Gdy Święta wielkanocne się zbliżają, zajączki w domu kurze scierają 

( dziecko z dorosłym wspina się na palce i unosi ręce do góry- naśladuje wycieranie kurzu) 

Następnie czyszczą swoje futerka, w prawo i w lewo każdy zając zerka. 

(siad skrzyżny- prawą ręką pocierają lewą część ciała, lewą ręką- prawa część, udając czyszczenie 

futerka) 

Od rana ze sklepu z zakupami wracają, ciężkie siatki w łapkach dźwigają. 

(postawa pochylona do przodu, ugięte kolana, udawanie dźwigania ciężkich siatek) 

W koszyku jeszcze nie wszystko mają, pisanki żwawo do siebie turlają. 

(w parach naprzeciwko siebie, leżenie na brzuchu z uniesioną głową i rękami-  turlanie piłki do 

partnera) 

Kiedy już wszystko przygotowały, skakały wesoło przez dzień cały. 

(skoki w przysiadzie w różnych kierunkach, co chwilę stawanie „słupka” ( przysiad, palce wskazujące 

przy uszach). 

 

Na środku podłogi układamy dziesięć sylwet jaj i liczymy je wraz z dzieckiem. Na środek 

wychodzi dorosły, który zostaje ZAJĄCEM. Dziecko klaszcząc rytmicznie wypowiada treść rymowanki 

a dorosły skacze wokół jaj. 

SKACZE ZAJĄC PO KURNIKU, NAGLE SZYBKO ZNIKA. 

POWIEDZ, ILE JAJEK ZABRAŁ ZAJĄCZEK Z KURNIKA? 

Na ostatnie słowo dziecko odwraca się tyłem, a w tym czasie „zając” podkrada kilka jaj i 

ukrywa pod koszulką. Na sygnał, dziecko się odwraca i odpowiada na pytanie: Ile jaj zniknęło? Jeśli 

dziecko nie odgadnie to zaczyna kicać jak zając, jeśli udzieli poprawnej odpowiedzi zostaje nowym 

zającem, zaś stary zając oddaje jajka na środek i zabawa zaczyna się od nowa. 

 

Dziecko wciela się w rolę ZAJĄCZKA WIELKANOCNEGO, który musi odszukać ukrytą w pokoju 

pisankę i zwrócić ja właścicielowi (dorosły wciela się w rolę Kwoki).Pisankę narysowaną i wyciętą 

przez dziecko, dorosły ustawia w określonym miejscu, np. na półce. Przy pomocy słów – poleceń, 

zajączek ma zadanie odszukać jajeczko, zatem polecenia powinny brzmieć następująco: idź na przód, 

zrób trzy kroki w bok itp. 



 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jbKAM7QmThg&fbclid=IwAR3oO-

ui1fEq1JN4aVP_6Ek6jiNGKn0SyX82JNAVIGPqMZZ32ZPeZ7W2rhk 
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