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Propozycje zabaw w domu 

 

Wielkanoc  - 30. 03 – 03. 04. 2020r. 

Poniedziałek - 30. 03. 2020r. 

1. Myszka w paski myje ręce - zabawa o higienie  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI 

 

2. Wspólne słuchanie piosenki oraz wspólne śpiewanie Na Wielkanoc 

 

Na Wielkanoc 
sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko 

 

1.Na Wielkanoc każdy zając maluje pisanki, 

a po bazie biegnie razem z cukrowym barankiem. 

 

Ref.: La, la, la, la, la, la, z cukrowym barankiem. /x2 

 

2.Ma kurczątko ze święconką pleciony koszyczek, 

a ja wszystkim moim bliskim wesołych świąt życzę! 

 

Ref.: La, la, la, la, la, la, wesołych świąt życzę. /x2 

Melodię z tekstem przesyłam w załączniku. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv4_DcxT3XQ 

3. „Wielkanoc – radosne święta” – zabawa dydaktyczna. 

 

Oglądajcie ilustracje związane ze świętami. Proszę, aby dzieci podały nazwy 

przedstawionych na nich elementów; zwróćcie uwagę na to, co kojarzy się z 

Wielkanocą: baranek, palemka, kurczaczek, pisanki, jajko – jako symbol życia. 

Nazwę Wielkanoc można wyklaskać dzieląc na sylaby: wiel – ka – noc  i 

policzyć z dzieckiem ilość sylab zawartych w wyrazie. Tak samo można 

pobawić się z innymi wyrazami związanych ze świętami.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fxxx2myt_eI
https://www.youtube.com/watch?v=Fv4_DcxT3XQ
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Zachęcam do swobodnej rozmowy z dzieckiem o tym, dlaczego obchodzimy  

Święta Wielkanocne. 
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3. Zabawa plastyczna „Świąteczne puzzle” 

Dziecko otrzymuje pocięte na trzy części obrazki symbolizujące Świata 

Wielkanocne. Zadaniem dziecka jest ułożenie obrazka i naklejenie klejem na 

kartkę. 

 

Propozycje podanych ilustracji są do wykorzystania. Można również użyć 

innych symboli Świąt Wielkanocnych  dostępnych w internecie lub kartę 

świąteczną z zeszłego roku.  
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Po skończonej zabawie odkładamy wszystko na właściwe miejsca. Dzieci pod 

kontrolą dorosłych myją dokładnie ręce. 

4.  
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6. Głodny zajączek – praca plastyczna i dobra zabawa 

https://oliloli-newlife.com/2017/03/33-wielkanocne-dekoracje-do-zrobienia-

z.html  

 

 

 

7. Kolorowa Wielkanoc – prace plastyczne. 

https://www.youtube.com/watch?v=N9xNvbH7vbc 

8. Puzzle internetowe. Komu mało zapraszam na stronę. Ta zabawa jest 

wykonywana pod kontrolą dorosłych. 

https://puzzlefactory.pl/pl/kategorie/wielkanoc  

9. Taniec kurcząt w skorupkach 

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

 

Załączony został film o prostym wykonaniu pomocy do zabaw muzycznych 

zapraszam do skorzystania.  

Miłej zabawy p. Iza  
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