
Drodzy Rodzice dzieci z grup KRASNALE i SMERFY 

W związku z koniecznością pozostania dzieci w domu, przedstawimy Państwu nasze propozycje 

różnorodnych zabaw i aktywności na ciekawe spędzanie czasu wspólnie w domu.  

Zbliżają się Święta Wielkanocne, a to oznacza, że nadchodzi piękny, radosny, rodzinny czas. 

Choć żyjemy w trudnych czasach i nie sposób zapomnieć, że nie będą to tradycyjne Święta ale 

warto dostrzegać w tym pozytywne aspekty. Przecież  będzie to okazja do wspólnego spędzania 

czasu z dziećmi, zabaw z nimi, a wspólne przygotowania to idealny wstęp do radosnego 

i rodzinnego świętowania tajemnicy Wielkiej Nocy.  

A oto nasze propozycje do wykorzystania w tym tygodniu: 
 

Tematyka tygodnia „Wielkanoc tuż, tuż” 
 

Czas spędzony z dzieckiem to idealna okazja do rozmów na temat tradycji wielkanocnych, 

zarówno tych współczesnych, obchodzonych w Waszych rodzinach, ale także tych dawnych, 

często zapomnianych. Zapraszamy na filmik edukacyjny dla dzieci o tradycjach świątecznych: 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Czas przedświąteczny to również okres niezbędnych przygotowań - zaangażujcie dzieci do 

wspólnych prac porządkowych, tworzenia dekoracji, kompletowania wielkanocnego koszyczka 

czy przygotowywania potraw. Takie codzienne czynności dużo wnoszą! Pozwalają utrwalać 

liczenie, nazwy kolorów, rozwijają mowę, wzbogacają słownictwo i doskonalą sprawność 

manualną. Zapraszamy do ciekawej animacji do piosenki Święta Wielkanocne:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g 
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Ozdabianie jajek, przy wykorzystaniu różnych materiałów, to dobry sposób na utrwalanie 

przeliczania oraz doskonalenia nazw kolorów. To również wspaniała okazja do rozmów na 

temat symboliki różnych elementów towarzyszących Wielkanocy.  

Proponujemy zapoznać dzieci z piosenką „Pisanki, pisanki”: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY&t=8s 

 

1. Pisanki, pisanki, 

jajka malowane 

nie ma Wielkanocy 

bez barwnych pisanek. 
 

2. Pisanki, pisanki 

jajka kolorowe, 

na nich malowane 

bajki pisankowe. 

 

3. Na jednej kogucik, 

a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej 

laleczki tańczące. 
 

4. Na czwartej kwiatuszki, 

a na piątej gwiazdki. 

na każdej pisance 

piękne opowiastki. 

 

 

Dzieci mogą wskazywać pisankę, o której jest mowa w piosence: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy okazji możemy poćwiczyć przeliczanie: 

 Ile jest pisanek? Policz. 

 Wybierz 3 pisanki, które najbardziej ci się podobają. 

 Zakryj dwie pisanki. 

Dzieci przeliczają także liczebnikami porządkowymi: 

 Na której pisance jest słoneczko? (…) 

 Wskaż trzecią pisankę (…) 

 

Może zrobicie wspólnie z dziećmi „Magiczną pisankę”? 

Oglądnijcie filmik: „Jak zrobić pisanki - pomysły dla dzieci i mamy”: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE 
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Wykorzystując opakowania po jajkach możemy poćwiczyć prawidłowe oddychanie. 

Pamiętajcie: wdech nosem, wydech ustami: 

 

Ćwiczenia oddechowe  

„Wydmuszeczka do dołeczka” 

Potrzebne będą: piłeczka, opakowanie po jajkach. 
 

- Wciągnij powietrze nosem (usta zamknięte).  

- Dmuchaj piłeczkę tak, aby przeskakiwała po opakowaniu. 
 

„Przenieś jajeczko” 

Potrzebne będą: piłeczki, łyżeczka. 
 

- Spróbuj przenieść piłeczki do miski za pomocą łyżeczki. 

 

 

 

Na koniec proponujemy przyjemny, wspólny relaks: 
 

Ćwiczenie relaksacyjne - masażyk 

Kurki znoszą jajka, a z jajek robimy pisanki. Teraz rodzic narysuje wam takie pisanki na 

plecach (Rodzic siada w kole za dzieckiem, wykonuje masaż na jego plecach, recytując): 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o Wielkanocy śni: 

Śniła mu się pisaneczka, (rysowanie jajka na plecach) 

Ta co cała jest w kropeczkach, (uderzenia paluszkami - kropki.) 

Była też w paseczki, (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki, (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki, (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki, (rysujemy kurczaczki - kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

Cii... Wielkanoc - ach to ty! (całymi dłońmi). 

PROPOZYCJE INNYCH ZABAW PLASTYCZNYCH: 
 

 KOSZYCZEK NA PISANKĘ – z rolki po papierze 

       https://www.youtube.com/watch?v=bcq6AhQMqcQ 

 WIELKANOCNE KURKI I ZAJĄCZKI – z opakowań po jajkach 

https://www.youtube.com/watch?v=FW2QFfk-62A&t=198s 

 BARANKI -  z rolek po papierze 

https://www.youtube.com/watch?v=VBxAsP_9GXU 
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Wesołych Świąt! 
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