
                                                             KOLOROWE RYBKI 5 LATKI 

                                                                      WIELKANOC – 4 

 

Kochane dzieci, drodzy Rodzice 

Kolejne aktywności dzieci na kolejnych 5 dni w tym szczególnym czasie kiedy to oczekujemy na 

Święta  Wielkanocne.  

 

ZAPROSZENIE rodziców do wspólnej gry planszowej 

PRZYPOMNIENIE jak prawidłowo w czasie epidemii myć ręce 

WYSZUKANIE w całym domu/mieszkaniu przedmiotów kojarzących się z Wielkanocą- pisanka 

kurczaczek palma bukszpan… 

MOJE święta- odpowiedź na pytania: - z kim spędzasz święta? 

                                                                   - jak się przygotowujecie do Wielkanocy? 

                                                                   - jakie znasz potrawy związane z tymi świętami? 

                                                                   - co lubisz w tych świętach?/czego może nie lubisz? 

SUDOKU obrazkowe- karta pracy 34 a 

KOSZYCZEK z pisankami- karta pracy 34 a 

PALMA wielkanocna- przeczytanie dzieciom ciekawostek związanych z tą tradycją- załącznik 

- Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy. 

Na powitanie ludzie machali gałązkami z drzewa palmowego. 

- Niedziela Palmowa była nazywana „Kwietną” lub „Wierzbową”, bo w Polsce gałązki palmowe 

zastępowano gałązkami wierzby, przystrajano je kwiatami, bukszpanem, wstążkami. 

- Największe palmy w Polsce wykonuje się na Kurpiach – mają kilka metrów wysokości. 

- Palmy mają chronić ludzi i domy przed chorobami i złem. 

- Poświęconą palmą dotykano kiedyś domowników a w szczególności dzieci aby były posłuszne            

i zdrowe.  

WSPÓLNE wykonanie palmy z dowolnego materiału 

WYSŁUCHANIE piosenki pt Bajkowe pisanki- Do zajączka przyszła kurka… 

JAJKO- przejście z jajkiem na łyżce trzymanej w ustach z jednego pokoju do drugiego i z powrotem 

WYCIĘCIE z gazety lub kartki jajka i taniec do dowolnej muzyki na tym papierowym jajku uważając 

aby nie zejść na podłogę 

WYJŚCIE np. do ogrodu albo na podwórko i szukanie pochowanych wcześniej przez rodziców jajek 

KARTKA z życzeniami- wykonanie kartki świątecznej dla rodziny 



OGLĄDANIE książeczek dla dzieci, opowiedzenie co jest na obrazkach 

JAJKA wielkanocne- oglądanie różnego rodzaju jajek dekoracyjnych: kraszanek, pisanek, wydmuszek, 

zauważenie różnic i podobieństw- załącznik 

BARWIENIE jajek- dobieranie rośliny do koloru- załącznik 

- żółty- suche łupinki cebuli 

- czerwony- owoce czarnego bzu lub suszone jagody 

- różowy- sok z buraka 

- pomarańczowy- marchew 

- brązowy- łupiny orzecha 

- niebieski- owoce tarniny 

- fioletowy- płatki ciemnej malwy 

- zielony- trawa 

ZABARWIENIE jajka dowolnym barwnikiem 

NARYSOWANIE na kartce kolorowej pisanki a następne pocięcie jej na kilka elementów które 

przykleić należy na kartce 

PRZYSŁOWIA związane z jajkami, wyjaśnienie znaczenia 

- Jajko mądrzejsze od kury 

- Czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci 

- Kura znosząca złote jajka 

CO wkładamy do wielkanocnego koszyczka?- karta pracy 34 b 

ZAJĄCE skaczące- skakanie po pokoju naśladując żabki 

RZUCANIE-łapanie- podawanie sobie piłki z jednoczesnym kucaniem 

UŁOŻENIE na dywanie albo podłodze pisanki z kilku różnorodnych materiałów- kredki, nakrętki, 

patyczki, sznurki, wstążki itp. 

CO symbolizują pokarmy wkładane do święconki?- załącznik 

- chleb- dobrobyt, ciało Pana Jezusa 

- jajko- życia i zwycięstwa nad śmiercią 

- wędlina- zdrowie 

- sól- oczyszczenie 

- ser- rozwój stada zwierząt domowych 

- chrzan- siła fizyczna 

- ciasto- babka-umiejętność i doskonałość 



SEGREGOWANIE symboli wielkanocnych- karta pracy- 35  

HISTORYJKA obrazkowa- opowiedzenie na podstawie obrazków historyjki o zajączku i pisankach 

PRZELICZANIE jajeczek- policzenie ile jajek mama potrzebuje do upieczenia babki, ile jajek jest 

potrzebne do zrobienia jajecznicy dla całej rodziny, ile jajek pomalujemy na święta, ile jajek włożymy 

do święconki?- i wskazanie odpowiedniej cyfry- załącznik 

KOSZYCZEK- wspólne przygotowanie koszyczka z dowolnego materiału 

POTRAFIĘ przeczytać sylaby- załącznik 

STÓŁ wielkanocny- wyszukiwanie potraw związanych ze Świętami Wielkanocnymi-  babka, mazurek, 

jajka, białą kiełbasa, szynka 

WIERSZ „Wielkanocny stół”- odpowiedzi na pytania- Po co ludzie spotykają się przy świątecznym 

stole?, Jakie potrawy wymienione były w wierszu?, Kto zasiadł do świątecznego stołu?, Kto zerkał zza 

firanek? Czy w święta smucimy się czy cieszymy?  

Nasz stół wielkanocny, haftowany w kwiaty 

w borówkowej zieleni listeczków skrzydlatych 

Lukrowana baba rozpycha się na nim 

a przy babie mazurek w owoce przybrany 

palmy- pachną jak łąka w samym środku lata 

siada mama przy stole a przy mamie tata, i my 

wiosna na nas zza firanek zerka 

a pstrokate pisanki chcą tańczyć oberka 

Wpuśćmy wiosnę, niech słońcem zabłyśnie nad stołem 

w wielkanocne świętowanie jak wiosna wesołe. 

KOLOROWE pisanki- karta pracy 36 a 

WIELKANOCNE kwiaty- na podstawie ilustracji podanie nazw kwiatów – załącznik, jakie kwiaty kojarzą 

się z Wielkanocą? Z czym kojarzą się kwiaty pozostałe? - hiacynt, gwiazda betlejemska, krokus, 

tulipan, chryzantema, mak, narcyz, forsycja, podział nazw na sylaby 

Wykonanie ozdoby na stół wielkanocny- ponacinaną zieloną krepinę przykleić na rolkę po papierze 

toaletowym a do środka włożyć zrobiony z kolorowego papieru kwiat 

POSZUKIWANIE jajek- ukrycie w pokoju kartek z literami tworzącymi słowo Wielkanoc, szukanie i 

podanie nazwy litery 

ZWYCZAJE wielkanocne- czy znasz jakieś tradycje związane z Wielkanocą? Jakie dni wchodzą w skład 

Wielkanocy? Które tradycje  kultywujecie w swoim domu?- załącznik 

WIELKANOC inaczej- rozmowa nt obchodzenia świąt w różnych miejscach na świecie: USA- wyścigi 

jajek, FRANCJA- robienie gigantycznego omleta, INDIE- tworzenie kwiatów z papieru dla przyjaciół, 

BERMUDY- robienie latawców 



BALON- nadmuchanie balonika i narysowanie na nim markerem wzorków 

 

Rodzice włączcie proszę w przygotowania przedświąteczne również dzieci. Przy okazji 

porozmawiajcie z nimi o świętach. Wytłumaczcie dlaczego  w tym roku nikogo nie odwiedzicie i też 

do was nikt nie przyjedzie. Jeżeli możecie spędzajcie też czas na powietrzu.  Cieszcie się tymi dniami 

wspólnie spędzonymi w domu. Bądźcie uśmiechnięci bo to wszystko  i tak kiedyś się skończy.  

W razie niejasności proszę o kontakt telefoniczny. 

Rodzinnych i spokojnych świąt życzę oraz zdrowia 

Pozdrawiam Magdalena Leliwa-Piechowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


