
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci, 

 

Zbliżają się Święta Wielkanocne, do przygotowań proponujemy włączyć dziecko. 

Z powodzeniem może pomóc w przedświątecznych porządkach, poukładać zabawki w swoim 

pokoju. 

Może współdziałać z rodzicami podczas wypieków ciasta, kroić plastikowym nożykiem 

miękkie warzywa na sałatkę itp. 

Może liczyć i określać kolory podawanych mamie klamerek podczas rozwieszania prania. 

Są to naturalne sytuacje edukacyjne, które niesie ze sobą życie rodzinne, w których dziecko 

nabywa praktycznych  umiejętności. 

A oto jeszcze inne pomysły na spędzanie czasu z dzieckiem: 

 

-rozmowy o rodzinnych tradycjach i potrawach wielkanocnych 

- wspólne śpiewanie piosenek np. https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg – 

„Święta z jajkiem i zającem” 

https://www.youtube.com/watch?v=qaXe7PP_mCQ –„Pisanki, kraszanki skarby 

wielkanocne” 

-  wspólne wykonywanie pisanek, ozdób świątecznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

używanych materiałów, narzędzi oraz przypomnieniem zasad higieny podczas pracy i po jej 

zakończeniu   (inspiracje, możliwości do wyboru ) 

 

1. Opowiadanie wielkanocne  

Agnieszka Galica 

„ 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 

https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg
https://www.youtube.com/watch?v=qaXe7PP_mCQ


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? – zapytał Zajączek. – Dlaczego tak 

dzwoni? – piszczał Kurczaczek. I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym 

dzwoneczkiem 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. 

 

Rozmowa z dzieckiem dotycząca treści opowiadania: 

- Co robiło Słońce? 

- Kogo obudziło jako pierwsze, drugie, kolejne? 

- Dlaczego Słońce budziło Kotki, Kurczaczka, Zajączka i Baranka?  

- Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 

 

2. Domowe przedszkole – Wielkanoc  

https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY&fbclid=IwAR1WfNHg_lYdM-rB-

g2_NEwvOKDco2Nie5P2yavE2FlMJo0pF5noQVtKgiw 

3. Zadania bez nudy - Wielkanoc 

https://kodowanienadywanie.blogspot.com/2020/04/zadania-bez-nudy-wielkanoc.html 

https://drive.google.com/drive/folders/1-

PXSRwa4afMOTnUtISGAZQPXfeVtFPIA?fbclid=IwAR0UhkEfvKoFQFerjhg3pTnFwxTxGoiAZmTM7m5eR

NqqqRNvO0T8XEqWjZ4 
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4. Naturalne barwienie jajek 

https://www.youtube.com/watch?v=zuKuqQJ0yrs 

https://www.youtube.com/watch?v=IcWx76twXpY 

https://www.youtube.com/watch?v=xyZ8PP892ng 

5. Propozycje prac plastycznych do wyboru 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8       -  zajączek ze skarpetki 

https://www.youtube.com/watch?v=vkmbDV4a1Ds  – zając wielkanocny z rolki po papierze 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/04/solne-

pisanki/?fbclid=IwAR3oLzX2qm9p6IOov4NA8UyixEuwmNYjgr9ebPaRaiOwWFfJDMOve1gAwpU  - 

solne pisanki 

6. Nauka rysowania- kurczaczek 

https://kiddoland.pl/nauka-rysowania/kurczak 

 

 

Zapraszamy na kolejne darmowe webinarium dla rodziców. 

„Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka” 

https://www.facebook.com/watch/?v=667933943964513 

 

Zapraszamy również live na fb  , który odbędzie się 9 kwietnia o godzinie 21 – 

,, Przebodźcowanie” 

https://www.facebook.com/events/640593933182785/ 

 

 

Przypominamy także o korzystaniu z propozycji zamieszczanych na stronie Misiowej Mamy. 

Codziennie o 19 pojawiają się nowe aktywności na kolejny dzień. 

https://www.facebook.com/anetakone/ 
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