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 WITAMY KOCHANI! DZIŚ NA ZABAWĘ Z WIELKANOCNYMI   
 ZAJĄCZKAMI ZAPRASZAMY. 

 
TEMAT ZAJĘĆ: PRZYGODA WIELKANOCNEGO ZAJĄCZKA 
 

Cele ogólne: 

- zachęcanie do wzbogacania słownictwa 

- przybliżenie zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi 
  
 

1. Powitanie - rymowanka „Wielkanocne jajeczko”. 

Siedzimy na dywanie i podajemy sobie pisankę - piłeczkę, wypowiadając tekst:  

„Wielkanocne jajeczko puszczam w krąg, niech calutkie wróci do mych rąk” 
 

2. Posłuchajcie opowiadania „Przygoda zajączka" i obejrzyjcie ilustracje z historyjki 

obrazkowej. 

(Rodzic czyta opowiadanie a dziecko słucha treści) 
Zbliżały się Święta Wielkanocne. Zajączki miały pełne ręce pracy, bo im kury z 

okolicy niosły jajka. Kto je zliczy? ( dziecko liczy jajka na obrazku). Każda z kurek 

chciała, aby jej jajko kolorową było pisanką. Więc zajączki pędzlem w lewo, 

pędzelkiem w prawo - taka praca jest zabawą. Te w kwiatuszki, tamte w paski, 

uwijały się Szaraczki.  

Kiedy jajka były już pomalowane zajączek włożył je na taczkę i wiezie by oddać  

kurom.  

Nagle:                                                                                                                        

- Kto opowie co dalej się wydarzyło? - Dlaczego zajączkowi wypadły pisanki?                

- Co odczuwał zajączek? 

Jednak to nie koniec przygody, bo oto                                                                       

- Co się stało?               (Z pisanek wykluły się kolorowe kurczaczki) 
 

3. Oto kilka pytań do wysłuchanego tekstu:                             

- Dlaczego zajączki miały pełne ręce roboty?                                                                   

- Gdzie wybrał się zajączek z jajkami?                                                                                

- Dlaczego jajka się rozbiły?                                                                                      

- Co wykluło się z jajek?  

4. Zabawa ruchowa z elementem skoku – „Zajączki, do norek!” 

Rodzic włącza piosenkę  https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY     i 

co jakiś czas zatrzymuje utwór. 

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


Dzieci – zajączki – układają w dowolnych miejscach pokoju złożoną na pół gazetę – 

norki. Przy wybranej muzyce zajączki skaczą po łące – pokoju– w różnych 

kierunkach, omijając norki. Podczas przerwy w  muzyce zajączki skokami udają się 

do swoich norek. 
 

5. Dzieci popatrzmy na obrazki. Przygotujcie kartoniki z cyferkami od 1-10. 

Opowiecie o przygodzie zajączka? Który obrazek będzie pierwszy? Drugi?... 

Wydrukujmy jeśli możemy obrazki. Dziecko wówczas wycina i układa w odpowiedniej 

kolejności obrazki historyjki i zamieszcza przygotowane przez siebie obok kartonik 

z odpowiednią cyferką. 

Kartoniki z cyferkami możemy wykorzystać także do liczenia jajek na ilustracjach. 
 
 

             

             
 

6. Wykonajcie zadanie w waszych  kartach pracy na stronie 70.   

  Opowiedz jakie wielkanocne zabawy urządził królik. 
 

7. Praca plastyczna „Mój zajączek Wielkanocny” 

                                                                      

Narysuj kredkami rysunek przedstawiający zajączka z jajkiem wielkanocnym    lub 

wydrukuj poniższą kolorowankę i starannie pokoloruj dowolnymi kredkami.       
 

                                    
 



 
 
 

 
 

Ewelina Sałata i Beata Gołyska 

 To już wszystko dziś, trzymajcie się zdrowiutko zapraszamy na jutro !! 



                                                   

 

           
   

                                                                                                                    

 
 


