
„Propozycje wielkanocnych zabaw”  
Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami! Mimo że tegoroczna będzie różniła się od wszystkich 

innych i może nie być tak radosna jak zazwyczaj, to nie znaczy, że przygotowania do niej 

mają pójść w zapomnienie.  

Wręcz przeciwnie – umilmy sobie i dzieciom ten czas oczekiwania! 

 

Zachęcamy do stworzenia własnych ozdób wielkanocnych. 

                                                      
 https://stylowi.pl/32423775  
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Odnajdź i powiedz w jakich kolorach ukryły się pisanki w koszyczki 

 
Źródło:printoteka  

 

Posłuchajcie wiersza: „Wielkanoc”- J. Koczanowskiej 

  

W wielkanocnym koszyczku, 
przystrojonym pięknie, 
kłóciły się pisanki  

o najlepsze miejsce.  

Każda chciała spoczywać tuż 

obok rzeżuchy, zielonej i 

puszystej  

jak miękkie poduchy.  

Wtem do akcji wkroczył 

cukrowy baranek,  

zjadł zieloną rzeżuchę, 

przerwał spór pisanek.  

A teraz spróbuj odpowiedzieć na pytania:  

Co robiły pisanki w wielkanocnym koszyczku?  

O co się kłóciły?  

Jak skończył się spór?  

 

Źródło: http://www.gpkurow.pl/nowa/index.php/joomlaorg/oddzial-i/1200-piosenka-i-wiersz-do-nauki-w-marcu 
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Wielkanocny koszyczek 

Wykonanie pracy – forma dowolna. Narysuj psinki w wielkanocnym koszyczku 
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Narysuj po śladzie 

 

Źródło: 
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Narysuj po śladzie 
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„Zabawy z wielkanocną kostką” 

Kostki, które znajdują się  poniżej mogą posłużyć do kilku zabaw. Poniżej zamieszczony jest  
opis kilku z nich. Kostki wystarczy wydrukować (najlepiej na kartkach z bloku technicznego), 
a następnie skleić. Emblematy najlepiej wydrukować, zalaminować i wyciąć. 

 

ZABAWA 1: 

Do zabawy potrzebujecie KOSTKI 1. Zadaniem dzieci jest rzucenie kostką, następnie nazywają jaki 
wielkanocny symbol wypadł w rzucie kostką. Następnie dzielą ten wyraz na sylaby, a starsze 
dzieci mogą wyodrębniać głoski w nagłosie i wygłosie. 

ZABAWA 2: 

Do tej zabawy potrzebujecie KOSTKĘ 2 oraz EMBLEMATY 2. Zadaniem dzieci jest rzucić kostką 
(przedstawione na niej obrazki są czarno-białe), następnie muszą dopasować obrazek do obrazka 
przedstawionego na emblematach. 

ZABAWA 3: 

Ta zabawa jest bardzo podobna do poprzedniej, tylko tym razem na kostce są przedstawione 
cienie, które po rzucie trzeba dopasować do odpowiedniego emblematu. Poniżej znajdziecie 
kostkę do pobrania, a emblematy znajdziecie powyżej. 

ZABAWA 4: 

Zabawa z KOSTKĄ 3 jest bardzo podobna do dwóch poprzednich. Tym razem dopasowujemy 
pisanki w tym samym kolorze. 

ZABAWA 5: 

Tak jak w zabawie 2 zadaniem dzieci jest rzucić kostką (przedstawione na niej obrazki są czarno-
białe), następnie muszą dopasować obrazek do obrazka przedstawionego na emblematach. 
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Odszukaj pary takich samych pisanek  
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Paluszkowa pisanka. Pokoloruj pisankę paluszkowymi farbami 
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