
Zadania i zabawy dla dzieci  5 letnich 

30.03. – wtorek 

 

Temat dnia: ,,Wielkanocne zwyczaje cz.1 - Wielkanoc”  

 
Wszystkie linki i materiały wykorzystane w poniższych materiałach zamieszczone są            

w celach edukacyjnych, a nie zarobkowych. 
 
 

 
 

Dzień dobry wszystkim ☺ 
 

Na dobre rozpoczęcie dnia proponuję trochę ruchu, zaproście do zabawy całą rodzinę: 

https://www.youtube.com/watch?v=MJaia3iONK4&feature=emb_logo 

 

Zadanie 1. Wielkanoc w Polsce i na świecie. Porozmawiajcie z dziećmi na temat  

wielkanocnych zwyczajów obchodzonych w Polsce i na świecie. 

 

Zapraszam do obejrzenia prezentacji ,,Wielkanocne zwyczaje” 

https://youtu.be/r-to1UXYMUA 

 

 

Tradycji Świąt Wielkanocnych – obchodzonych na świecie 

1. Finlandia – atak małych czarownic 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MJaia3iONK4&feature=emb_logo


2.  Francja (Haux) – gigantyczny omlet dla całego miasta 

 

3. Gwatemala – kolorowe dywany z kwiatów 

 
 

4. Australia – BAN na królika 

 
 

 

 

 



5. Bermudy – robienie latawców 

 

 
 

6. USA – wyścigi jajek 

 

 
 

Zadanie 2. Dziś zapraszam Was do wysłuchania bajki Agnieszki Galicy "Bajeczka 

wielkanocna". 

”Bajeczka wielkanocna” autor: Agnieszka Galica. 

Poproś mamę albo tatę, żeby przeczytali Ci bajeczkę. 

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 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? – pytał Zajączek. − 

Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. I wtedy Słońce przyprowadziło do nich 

małego Baranka ze złotym dzwonkiem 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. 

 
Przygotuj kartkę i ołówek, spróbuj narysować to, co zapamiętałeś z opowiadania. 

Postaraj się odpowiedzieć na kilka pytań: 

• Kogo najpierw obudziło słońce? 
• Kto był drugi? 
• Kto trzeci? 
• Dlaczego słońce budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? 
• Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 
• Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych? 
• Jakie znacie tradycje świąt Wielkanocnych. 

Zadanie 3. Zabawa ruchowa „Kurka”: dziecko porusza się w przysiadzie, jak kurka do 

utworu „Wyszły w pole kurki trzy” 

 https://www.youtube.com/watch?v=MEzNYFnkM70  

 

Zadanie 4. Uzupełnij karty pracy numer – KP3.36b 

 

Zadanie 5. Zapraszam do wspólnego śpiewania piosenki ,,Bajkowe pisanki” 

https://youtu.be/UMl5kZ6DGas 

 

Zadanie 6. Zapraszam do wykonania pracy plastycznej. 

Dużymi krokami zbliżają się Święta Wielkanocne.  

Dziś baranek z popcornu. (w załączniku przesyłam szablon baranka) 

https://www.youtube.com/watch?v=MEzNYFnkM70
https://youtu.be/UMl5kZ6DGas


Filmik instruktażowy poniżej: 

https://youtu.be/4ILtoG-6tVs 

 

Zadanie 7. Zabawy ruchowe  – zabawy z użyciem jajek. Zaproś do zabawy całą swoją  

rodzinę 

Przygotuj: jajka ugotowane na twardo, łyżki  

–– wyścigi z jajkiem na łyżce, 

–– obieranie jajek na twardo w jak najkrótszym czasie, 

–– podawanie sobie jajek z łyżki na łyżkę. 

 

Zadanie 8. „Przygoda wielkanocna” – Kubuś zaprasza was do obejrzenia wielkanocnej 

przygody z udziałem swoich przyjaciół: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=nDlJVu4rXrU&feature=emb_logo 

 

Dodatkowo przesyłam kolorowankę - zajączek według wzoru oraz ćwiczenie 

grafomotoryczne – kurczaczek i kaczuszki po śladzie. 

 

Powodzenia!!! Miłego dnia☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=nDlJVu4rXrU&feature=emb_logo

