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WITAJCIE  KOCHANI ! ŚWIĘTA CORAZ  BLIŻEJ MAMY NADZIEJĘ 

ŻE LUBICIE ŚWIĘTA I MACIE JUŻ OGROMNĄ WIEDZĘ NA ICH 

TEMAT? DZIŚ BĘDZIE BAJKOWO I KOLOROWO! 

Zapraszamy. 

 

BLOK TEMATYCZNY: ŚWIETA WIELKANOCNE 

TEMAT DNIA:   KOGUCIK WIELKANOCNY 

 

CELE OGÓLNE: 

- zachęcanie do poznawania literatury dziecięcej, 

- rozwijanie zdolności twórczych, doskonalenie sprawności manualnych, 

- zachęcanie do wspólnych zabaw z rodziną . 

 

AKTYWNOŚĆ: 

Edukacja polonistyczna, Artystyczna 

 
1 Powitanka (śpiewamy na melodię „Wlazł kotek”) Dzień dobry, dzień dobry, witam 

Was, witam Was Chcę skakać, chcę tupać, bo już czas, bo już czas! 

 

2. Zapraszamy  Was do obejrzenia na początek filmu, opisującego zwyczaje 

Wielkanocne - sprawdzacie swoją wiedzę.  

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

 

3.Teraz poproście rodziców o wydrukowanie Wam koszyczka i wyrazów które 

znajdują się  pod nim. Wytnijcie wyrazy a koszyczek pokolorujcie.  

Należ wkleić tylko te wyrazy, których nazwy włożysz do wielkanocnego koszyczka.  

Można narysować swój koszyczek a rodzic może napisać wyrazy. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA


 

 

4.Teraz posłuchajcie opowiadania o „Bajeczce wielkanocnej” 

(Rodzic czyta utwór ) 
 

 Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane 

wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków. 

– Jeszcze chwilę – mruczały wierzbowe Kotki. – Daj nam jeszcze pospać, 

dlaczego już musimy wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

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

jeszcze tyle roboty. 

Gdy na gałązkach siedziało już całe stadko puszystych Kotek, Słońce po-

wędrowało 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 Kurczaczek. 

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

czerwoną kokardką.  

– Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłby wstyd, gdyby Kurczątko 

nie zdążyło na Wielkanoc. 

Teraz promykami świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego 

Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. 

– Co się stało? – zajączek przecierał łapką oczy. 

– 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 zagubić w trawie. 

– Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem 

na słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało  

szyi.  

– To już święta, święta – szumiały wierzbowe kotki, a Słońce głaskało wszystkich 

promykami, nucąc taką piosenkę: 

- W Wielkanocny poranek 

dzwoni dzwonkiem Baranek, 

a Kurczątko z Zajączkiem 

podskakuje na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

robiąc miny słodkie, 

już wyjrzały z pączka, 

siedzą na gałązkach, 

kiedy będzie Wielkanoc, 

wierzbę pytają. 

 

5. Porozmawiajmy teraz o opowiadaniu: 

- Co robiło słonko? 

- Dlaczego słonko obudziło wierzbowe kotki? 

- Jakie zwierzątka potem obudziło? 

- Dlaczego słonko obudziło zajączka i baranka? 

 

6. Zabawa „Kurczątka”. Rodzic gra na łyżkach. Czary – mary zamienia dziecko w 

kurczątko. Gra wolna – kurczątko powoli spaceruje, szybko – kurczątko biega.  

 

 

 7.  KONIEC wykonamy „wielkanocnego kogucika”. Ozdobę do naszego domu.  

Przygotujmy: kartki żółte, czerwone, pomarańczowe, zielone, czarne,  mazak czarny, 

klej, nożyczki. 

 



  

Oto sposób wykonania: 

Pragnąc stworzyć kolorowego koguta na płocie, WYTNIJCIE  duże i małe kolorowe 

koła i pozaginać je na pół (podstawy origami). Duży zagięty półokrąg stworzy tułów 

ptaka. Z kilku następnych uformuje się wielobarwny ogon zwierzęcia. Jako głowa 

posłuży jedno, niezagięte koło, z innych małych elementów powstać powinien dziób, 

oko, pazury. Ostatnim Waszym zadaniem będzie narysowanie kredką płotu, lub dachu 

na którym przysiadł nasz mały kogut. 

 

Podczas pracy możecie słuchać piosenki o koguciku. 

https://youtu.be/s6aDkJKj8M0 

 

Z pewnością wasze koguciki są przepiękne! Możemy je umieścić na lodówce lub na 

oknie i mamy fajną ozdobę wielkanocną. 

 

Wykonajcie kartę pracy strona 68. 

 

 

To już prawie wszystko na dziś, ale mamy dla was jeszcze dodatkowe karty dla 

chętnych do wykonania.     

EWELINA SAŁATA I BEATA GOŁYSKA 

 

 

 

 

  

 

https://youtu.be/s6aDkJKj8M0


KARTA PRACY 1 

Pokoloruj według kodu. Powodzenia 

 

 
 

 

 



 

 

KARTA PRACY DLA CHĘTNYCH 

DOKOŃCZ SZLACZKI WEDŁUG ROZPOCZĘTEGO WZORU. 

 

 

 


