
 

Święta wielkanocne 

 

Cele: 

- Wzbogacanie wiedzy na temat tradycji związanych z Wielkanocą. 

-Kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 

-Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. 

-Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.  

 

 

  „Siejemy rzeżuchę”  

 – zakładanie hodowli rzeżuchy 

Etapy pracy: 

- Nasypanie ziemi do doniczek.  

- Wysiew rzeżuchy.  

- Przysypanie rzeżuchy ziemią.  

- Ustawienie w nasłonecznionym miejscu. 

- Podlanie ziaren. 

Rzeżuchę można posiać na gazie, wacie higienicznej lub umieścić w skorupce 

jajka.  

Należy zapewnić jej odpowiednią wilgotność i nie dopuszczać do wysychania 

podłoża. 

 

 



 

 

 „Siedem pisanek” – rymowanka  

Dzieci na plecach mamy, taty lub rodzeństwa wykonują masażyk do tekstu 

rymowanki. 

Pierwsza pisanka jest cała w kropeczki – rysujemy kropeczki 

Druga pisanka w krótkie paseczki – rysujemy paseczki 

Na trzeciej pisance same szlaczki – rysujemy szlaczki 

Na czwartej pisance wesołe kurczaczki – rysujemy dzioby kurczaków 

Na piątej pisance zajączek się śmieje – rysujemy uszy zająca 

Na szóstej pisance słonko mocno grzeje – rysujemy słonko 

Siódma pisanka ma trójkątów bez liku – rysujemy trójkąty 

Ile pisanek jest w moim koszyku? – szczypiemy pod boczki 

 



 

 

 

„Wielkanoc” –  wiersz. 

Wielkanocny stół już przygotowany. 

Na nim pisanki i baranek lukrowany. 

Mazurki gotowe, stoją w pięknym rzędzie, 

kiełbasa i żurek na pewno też będzie. 

Baba wielkanocna duża i pachnąca 

i owies zielony, co pędzi do słońca. 

W koszyczku święconka i bazie w wazonie 

W świąteczny bukiet ułożone. 

 

 

 



 

 

„Pisanki” –  wiersz. 

Kurki białe i brązowe, 

a tu jajka kolorowe. 

Różne gwiazdki i kropeczki, 

jak sukienka dziewczyneczki. 

W święta stół ozdobią cały, 

i ten duży i ten mały. 

 

 

 

 

„Pisanki zająca” –  wiersz.  

Zając szuka pisanek. 

- Gdzieś w tym miejscu były. 

Przecież dwie kurki 



jajka zostawiły 

 

 

Sam pisanki malowałem 

w kropki kolorowe. 

Żółte kwiatki oraz kreski 

i liście brązowe. 

Aż tu nagle ktoś wychodzi – 

dwa kurczaczki drobne. 

Do pisanek zająca 

wcale niepodobne. 

 

 

 

Piosenka wiosenna Zo zi  

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


 

Ćwiczenia gimnastyczne z woreczkiem 

Naszym woreczkiem gimnastycznym, może być skarpetka dziecka,              

do której wsypujemy groch, fasolę lub ryż i ją zawiązujemy na supeł                     

lub ściskamy gumką recepturką. 

Dzieci ćwiczą na boso. 

- dzieci trzymają woreczek w prawej dłoni i wykonują krążenie prawego 

ramienia w przód, zmiana ręki, 

- ćwiczenie jak wyżej tylko w tył, zmiana ręki, 

- dzieci kładą woreczek na głowie i wykonują po 3 razy skłon głowy w przód,  

w tył i na boki. Za każdym razem podnoszą woreczek z podłogi wykonując 

przysiad. 

- dzieci przekładają woreczek prawą ręką górą za plecami i odbierają lewą ręką 

dołem za plecami robią tzw. „agrafkę”, zmiana rąk, 

- rozkrok obunóż, opad tułowia w przód w prawej ręce woreczek, przekładanie 

woreczka z ręki do ręki wokół kolan, woreczek zatacza ósemki, zmiana 

kierunku przekazywania woreczka, 

- siad prosty, w dłoniach woreczek, dzieci wykonują skłon tułowia w przód z 

jednoczesnym przesuwaniem woreczka po nogach aż do stóp, następnie 

wyprost, powtarzamy 6 razy, 

- siad rozkroczny, woreczek leży na podłodze między nogami, dzieci wykonują 

skłon tułowia w przód jednocześnie dłońmi przesuwają woreczek jak najdalej   

w przód, wyprost, powtarzamy 6 razy, 

- w leżeniu na brzuchu ramiona wyciągnięte przed twarzą, w dłoniach woreczek, 

wznoszenie tułowia w górę z jednoczesnym uniesieniem woreczka w górę           



i oderwaniem łokci od podłogi. Podczas ćwiczenia ręce są wyprostowane, 

powtarzamy 3 serie po 5 powtórzeń, 

- w leżeniu na plecach, między stopami trzymamy woreczek, wznoszenie 

wyprostowanych nóg w górę i opuszczamy w dół, woreczek nie wypada, 

powtarzamy 3 serie po 4 powtórzenia, 

Ćwiczenie oddechowe: 

Dzieci w leżeniu na plecach woreczek leży na klatce piersiowej, dzieci 

wykonują wdech, następnie unoszą głowę i wykonują wydech z mocnym 

dmuchnięciem na leżący woreczek, powtarzamy 6 razy. 

 

Pamiętajmy  o przestrzeganiu zasad higienicznych: 

1.Myj często ręce wodą z mydłem przez 30 sekund. 

2. Myj ręce przed każdym posiłkiem i po wyjściu z toalety. 

3. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. 

Jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do kosza i umyj ręce. 

4. Unikaj dotykania oczu ,nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które 

mogą być zanieczyszczone wirusem. 

 

 

Piosenka dla dzieci- „Przegoń wirusa” 

https://youtu.be/QT-2bnINDx4 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

 

https://youtu.be/QT-2bnINDx4
https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4

