
Zabawy i zajęcia dla grupy dzieci 3 - 4 letnich 

Temat tygodnia : Wielkanoc 

1.Temat dnia: Wielkanocne przysmaki 

1. Słuchanie piosenki PISANKI, KRASZANKI, SKARBY 

WIELKANOCNE. 

https://www.youtube.com/watch?v=gNiwf-SaRUI 

2.Swobodne, indywidualne rozmowy na temat zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Zdjęcia R. 

nawiązuje z dziećmi swobodne rozmowy na temat przygotowań do świąt w ich rodzinnych domach. 

Pyta, jakie najmilsze wspomnienia kojarzą się im z tymi świętami.  

 

 

 

3. W poszukiwaniu jajka – określanie charakterystycznych cech jajka ugotowanego na twardo, 

rozpoznawanie jajka za pomocą dotyku.  

Jajko ugotowane na twardo, jabłko, mandarynka, gruszka, ogórek, nieprzezroczysty worek. R. pokazuje 

jajko ugotowane na twardo. Prosi, aby dzieci uważnie przyjrzały się mu, dotknęły go i podały cechy 

charakterystyczne. Następnie umieszcza w nieprzezroczystym worku np.: jabłko, mandarynkę, gruszkę, 

ogórek, jajko. Dzieci , bez kontroli wzroku, wkładają rękę do worka i odnajdują w nim jajko. 

Wymieniają cechę jajka, która pozwoliła im odróżnić je od innych rzeczy umieszczonych w worku. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gNiwf-SaRUI


4. ĆWICZENIE NA SPOSTRZEGAWCZOŚĆ 

 

 

5. Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Wielkanocne pyszności.  

W wazonach stały bazie, a obok – koszyczki z jajkami. Wszystkie zawieszone dekoracje też 

przypominały o świętach. Słońce każdego kolejnego dnia coraz mocniej świeciło. Ada, podobnie jak 

inne dzieci z jej grupy, nie mogła doczekać się świąt. Pani opowiadała o tradycjach wielkanocnych. – 

A może zrobimy sobie mazurka? I jeszcze babkę i szynkę. Nie może też zabraknąć chleba i jajek! – Ale 

jak my to wszystko sami zrobimy? – dopytywał Kamil. – To naprawdę dużo pracy. Widziałem, jak 

babcia piekła ciasto. Pani tajemniczo uśmiechnęła się do dzieci. – Tak naprawdę zrobimy dziś te 

wszystkie smakołyki, ale one nie będą nadawały się do jedzenia. Wykonamy je z masy solnej, potem 

wypieczemy i pomalujemy. A na koniec urządzimy kącik wielkanocny. – Ale fajny pomysł – zawołał 

Kamil. Ada zrobiła wielką babę wielkanocną, a Kamil – szyneczkę. Inne dzieci też starały się jak mogły. 

Po pomalowaniu i ułożeniu na stoliczku wszystkie „smakołyki” wyglądały jak prawdziwe, zwłaszcza 

baba z lukrem. Po podwieczorku do sali średniaków przyszły w odwiedziny starszaki. – Ale macie tu 

pyszniutkie pyszności! – oblizując się, zawołał Maciek i wyciągnął rękę po babę. W ostatniej chwili 

przed zjedzeniem powstrzymał go Olek. – Dlaczego nie mogę się poczęstować? Trzeba jeść szybko, 

póki świeże. Potem już nie będą takie dobre. – Maciek, przyjrzyj się uważniej tym smakołykom. 

Przecież one są z masy solnej. Jeszcze mógłbyś sobie przez nie połamać zęby. Najlepiej poczekaj na 

prawdziwy wielkanocny stół i prawdziwe pyszności. Maciek przytaknął głową, ale i tak ukradkiem – 

kiedy nikt nie patrzył – powąchał babkę. Skrzywił się, zawiedziony, i rad nierad postanowił jednak 

poczekać na święta.  

 • Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania  R. zadaje pytania:  



− Z czego dzieci wykonały pyszności do koszyka wielkanocnego?  

− Dlaczego Olek powstrzymał Maćka przed skosztowaniem babki z kącika wielkanocnego? 

 − O jakich tradycjach wielkanocnych była mowa w opowiadaniu?  

− Jakie smakołyki z wielkanocnego stołu lubicie najbardziej? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Temat dnia: Wielkanocne pisanki 

1.Słuchanie piosenki PISANKI Wielkanocny poranek  

https://www.youtube.com/watch?v=GZPFoR7IzOw 

2. Rozetnij obrazek na części, a następnie złóż go w całość. Co przedstawia obrazek ? , omów go. 

 

 

3. Pomaluj jajeczka farbkami 

 

                                        

4. Świnka Peppa i George malują pisanki na Wielkanoc - bajka po polsku 

https://www.youtube.com/watch?v=o4dhNW0GVZI    

5. Nauka rymowanki. Dzieci wypowiadając rymowankę i podskakują : Pisanka z kartonu leży 

na dywanie, a prawdziwe jajko będzie na śniadanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=GZPFoR7IzOw
https://www.youtube.com/watch?v=o4dhNW0GVZI


 

3.Temat dnia: Wielkanocny stół 

 

1. Kubuś - Wielkanoc - bajka dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU 
 
2. Omówienie obrazka - wymień potrawy znajdujące się na wielkanocnym stole , które lubisz 

najbardziej? 

 

  
 

2.  Zdjęcia przedstawiające: żurek na talerzu, białą kiełbasę, jajka, babkę wielkanocną. Dzieci siedzą w 

kole. R. pokazuje zdjęcia potraw charakterystycznych dla Świąt Wielkanocnych i wypowiada 

rymowankę. Dzieci naśladują zaproponowane przez R. dźwięki oraz ruchy. Zabawę powtarzamy kilka 

razy, wypowiadając rymowankę Iwony Fabiszewskiej: cicho, głośno, wolno, szybko. 

      

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU


   

  

 Najpierw żurek z kiełbasą      Dzieci: mówią: mniam, mniam, mniam, i głaszczą się po brzuchach,  

i ziemniaki z okrasą,                            dmuchają na gorące ziemniaki,  

potem pyszne jajeczka,                        wypowiadają głoskę mmmmm na zmianę: cicho i głośno, 

 a na końcu – babeczka.                       nabierają dużo powietrza 

 

             KÓŁKA     Zadaniem dzieci jest wypełnienie kółek kolorową 

plasteliną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/03/SZLACZKI3.jpg


4.Temat dnia: Symbole wielkanocne 

1.Bajka dla dzieci   Maks i Ruby: Wielkanoc Kapelusz/ Parada Wielkanocna 

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

 

2.Zajęcia plastyczno - techniczne. Przygotuj watę, klej  i kredki. Posmaruj baranka klejem, odrywaj 

kawałeczki waty , przyklej na baranka. Zieloną kredką dorysuj trawkę. 

  

Czy podoba się wam ten baranek?    

Wykonała go dziewczynka z innego przedszkola. 

 

 

3.Zabawa ruchowa Taniec kurcząt. Nagranie utworu Modesta Musorgskiego Taniec kurcząt . 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84     Dzieci wykonują własne improwizacje taneczne. 

4. Rysuj po śladzie 

https://www.youtube.com/watch?v=CmtqWLGWHWQ
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


 

 

 

 

 

 



5. Temat dnia :    W wielkanocnym koszyku 

1. Zabawa Której pisanki brakuje? – utrwalanie nazw kolorów. Sylwety jajka w kolorach: czerwonym, 

niebieskim, zielony, żółtym, pomarańczowym (można wykorzystać te wycięte przez dzieci). R. układa 

na stole (jedną obok drugiej) sylwety pięciu jajek w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, 

żółtym, pomarańczowym (zadanie można również rozpocząć od sylwet trzech jajek). Dzieci przeliczają 

sylwety jajek. Podają ich kolory. Następnie R. prosi, aby dzieci odwróciły się tyłem. Chowa sylwetę 

jednego jajka. Dzieci odgadują, której sylwety brakuje. 

2. Domisie - Wielkanocna przygoda     https://www.youtube.com/watch?v=QIk1KXdYsmU 

 

3. Ćwiczenia logopedyczne Dmuchanie na zawieszone na nitkach małe elementy. 
Również staramy się różnicować siłę wydechu 

 

 

 
 

 

4. Pomaluj zajączka, obok niego dorysuj koszyczek, a w nim 4 jajeczka wielkanocne. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QIk1KXdYsmU


 

 

 

 

 

 

 

 

 


