
    Tematka tygodnia „Wielkanoc” 

Poniedziałek 06 kwiecień „ Z jajkiem i zającem”. 

                                  

Witam was po weekendzie i zapraszam do kontynuowania wielkanocnej 

tematyki. Proponuję rozpocząć na wesoło ze skoczną piosenką wraz z 

filmikiem, który przypomni wam w skrócie najważniejsze tradycje i zwyczaje 

Wielkanocne. 

https://www.youtube.com/watch?v=GDLsgNR5Xo8 

 

1. Piosenka „ Z jajkiem i zającem”. 

Skacze drogą zając, skacze pomalutku. 
Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku. 
Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu. 
Każdemu zostawia prezent po kryjomu. 

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 
Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne. 

II 
Idą chłopcy drogą, idą pomalutku. 
Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku. 
Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą 
i dziewczynki łapią i wodą je chlapią. 

 

REF.:  

Piosenka składa się z kilu zwrotek. Ja zachęcam was do nauki 2 
zwrotek. Jednak jeśli macie ochotę na więcej, to jak najbardziej.  

 

2. Zabawa ruchowa „ Spacer zajączka” 

Wyznaczcie sobie między meblami bezpieczną trasę. Początek to start, koniec to 

meta. Na mecie rodzic umieszcza niespodziankę ukrytą np. w woreczku.   

Zadaniem zajączka jest dotrzeć do mety i odkryć niespodziankę (dla starszych 

dzieci może to być zagadka lub zadanie do wykonania ). 

https://www.youtube.com/watch?v=GDLsgNR5Xo8


Przygotujcie małe karteczki z cyframi od 1- 6, które najlepiej umieścić w 

kieszeni spodni. Zajączek zaczyna swój spacer na linii startu. Losuje karteczkę z 

numerem i robi tyle skoków ile wskazuje cyfra. Chowa karteczkę do kieszeni i 

losuje kolejną. Jeśli całej trasy nie uda mu się pokonać w 3 lub 4 podejściach         

( zależy, jak ustalicie), to wraca na start i zaczyna podróż od nowa. 

3. Zabawa ruchowa „Polowanie na jajka” 

 

Wyznaczcie sobie między meblami bezpieczną trasę. Początek to start, koniec to 

meta. Porozkładajcie na tej trasie klocki, które na pewno macie w domu, a które 

będą zastępować jajka. Dziecko przemierza tę trasę z koszyczkiem i kostką do 

gry. Najpierw rzuca kostką i od linii startu zbiera tyle jajek, ile oczek wyrzuciło 

Jeśli w zabawie bierze udział dwójka dzieci, to rzucają kostką na zmianę. 

Starajcie się dojść do mety z jak największą ilością jajek. 

 

 

4. Praca plastyczna „Zajączek” 

 

Wykonajcie dowolną techniką zajączka i pochwalcie się nim. 

Niektórzy zrobili już to wcześniej i przesłali swoje zdjęcia. 

Byłoby miło zobaczyć, jak pracują pozostałe dzieci. Zachęcam tych, którzy nie 

mieli jeszcze okazji pochwalić się swoimi pracami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kochani rodzice! Ta wiadomość tylko dla was, nie dzielcie się nią na razie z 

dziećmi. 

Ma to być niespodzianka na kolejny dzień. 

Proponuję wam zabawę w „ Polowanie na pisanki”.  

Będą wam potrzebne papierowe pisanki, które mam nadzieję przygotowaliście z 

dziećmi w ubiegłym tygodniu lub inne, które posiadacie. 

Gdy wasze pociechy zasną, pochowajcie pisanki, w różne miejsca waszego 

mieszkania. Im więcej pisanek tym lepiej ( pamiętajcie, ile pisanek 

schowaliście). Zadaniem dzieci będzie odszukanie pisanek oraz poprawne 

określenie, gdzie się znajdowały ( np. pod stołem, na krześle, obok szafy itp.) 

oraz ich policzenie. 

 

Pozdrawiam 

P. Ala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


