
PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH 

30.03.-2.04.2021r. 

(opracowała: M. Czarny) 

Temat: 

 

 

1. Słuchanie opowiadania A. Galicy ,,Bajeczka Wielkanocna”. 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane 

wierzbowe Kotki zaczęły 

wychylać się z pączków. 

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, 

dlaczego musimy wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja 

mam jeszcze tyle roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce 

powędrowało dalej. Postukało 

złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno. 

- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki 

wygramolił się malutki, żółty 

Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało 

czerwoną kokardką. 

- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie 

zdążyło na Wielkanoc. 

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami 

świeżą trawę, aż w 

bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło 

na łąkę. 

- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za 

święta bez wielkanocnego 



Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić 

jeszcze kogoś. 

- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 

- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w 

stogu siana i zaczęło 

z kimś rozmawiać. 

- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń. 

Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki 

pierwsze zobaczyły, że to 

„coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. 

- Co to? Co to? – pytał Zajączek. 

- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na 

szyi. 

- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało 

wszystkich promykami, 

nucąc taką piosenkę: 

W Wielkanocny poranek 

Dzwoni dzwonkiem Baranek, 

A Kurczątko z Zającem 

Podskakują na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

Robiąc miny słodkie, 

Już wyjrzały z pączka, 

Siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc 

Wierzbę pytają. 

 

Przykładowe pytania po wysłuchaniu opowiadania: 

- Kogo obudziło wiosenne słonko? 

- Dlaczego słońce ich obudziło? 

- W jaki sposób wierzbowe kotki i zwierzęta przygotowały się do 



Świąt? 

- Jak ludzie przygotowują się do Świąt Wielkanocnych? 

2. Słuchanie piosenki ,,Pisanki” 

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

Odpowiedz na pytanie:  

- Jaki nastrój, tempo miała ta piosenka? 

- Co to jest pisanka? 

- Z jakimi świętami jest związana? 

- Jak możemy ozdobić  pisanki? 

- Czy podobały Ci się pisanki z piosenki? 

 

3. Zabawa plastyczna ,,Koszyk wielkanocny”  

Pokoloruj wzór kredkami. Narysuj wg. własnego pomysłu to, co 

powinno znaleźć się w koszyku wielkanocnym. 

https://drive.google.com/file/d/12gw3PeduOzTsb8vtgX60SNIGwW-

FMyjg/view 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://drive.google.com/file/d/12gw3PeduOzTsb8vtgX60SNIGwW-FMyjg/view
https://drive.google.com/file/d/12gw3PeduOzTsb8vtgX60SNIGwW-FMyjg/view


4. Słuchanie fragmentu wiersza S. Aleksandrzak ,,Pisanki”. 

 

Dzieci obsiadły stół i malują pisanki: 

Pierwsza ma kreski, 

druga- kółka złote, 

trzecia- drobne kwiaty; 

czwarta dużo kropek, 

piąta- srebrne gwiazdki, 

szósta- znów zygzaki, 

siódma- barwne kwiaty, jak astry lub maki(…) 

 

- Spróbuj wymienić wzory, jakie znalazły się na pisankach? 

- Co znajdowało się na trzeciej…piątej…siódmej pisance? 

- Na której pisance znajdują się kreski, drobne kwiaty, dużo kropek? 

Spróbuj sam narysować odpowiednią pisankę wskazaną przez 

Rodzica (drugą, piątą 

 z zachowaniem odpowiednich wzorów.  

 

5. Wykonanie zadania, zamieszczonego w linku.  

Wytnij elementy i przyklej je w odpowiednim miejscu w koszyczku. 

Pokoloruj obrazek. 

https://drive.google.com/file/d/1yRt1ii6bbfUpL0zvZYAIQ85RhujNY

s4O/view?usp=sharing  

 

6. Wykonanie zadania związanego ze Świętami Wielkanocnymi. 

(Karty Pracy do wydrukowania) 

 https://drive.google.com/file/d/1HUV-

5eZChpotVjJ3Qc8mXHRIpmdfD8Uj/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1yRt1ii6bbfUpL0zvZYAIQ85RhujNYs4O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yRt1ii6bbfUpL0zvZYAIQ85RhujNYs4O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HUV-5eZChpotVjJ3Qc8mXHRIpmdfD8Uj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HUV-5eZChpotVjJ3Qc8mXHRIpmdfD8Uj/view?usp=sharing


7. Rozwiązywanie zagadek o tematyce Wielkanocnej i wiosennej. 

 

Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem 

słodkie upominki każdemu rozdaje.  

/zajączek wielkanocny/ 

 

W ten świąteczny dzień 

każdy z nas się śmieje. 

A woda nie z nieba, 

lecz z wiader się leje.  

/lany poniedziałek/ 

 

Choć już Święta blisko 

wiatr na dworze dmucha. 

Na talerzu, w domu kiełkuje…  

/rzeżucha/ 

 

Zagląda ciekawie 

przez okienko – słonko. 

Bo też chce zobaczyć koszyk ze… 

/święconką/ 

 

 

 

 

 

W wielkanocnym koszyczku 

leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę, 

ślicznie je ozdobię. 

/pisanki/ 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Wykonanie kogucika (rolka z ręcznika, kartki z bloku 

technicznego, kolorowe, klej, nożyczki) 

 

 


