
Froebel.pl Sp. z o.o. Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
tel./faks +48 81 533 57 81  
e-mail: biuro@froebel.pl, www.froebel.pl

  /FROEBELpl
OR 1

marzec 

TYDZIEŃ 4.: Z raDoścIą poZnaję śwIąTEcZnE ZwYcZajE 
 

projekt sytuacji edukacyjnych  
(oprac. mgr Katarzyna jesionek-Karczmarek, Edukator Froebel.pl)

PONIEDZIAŁEK: wIElKanocnE ZwYcZajE

przebieg spotkania w porannym kole:

1. „Pisanka do pisanki” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem kolorowych piłeczek z daru 1. Na-
uczyciel dobiera dzieci w pary – zgodnie z kolorem piłeczki („pisanki”). Dzieci parami ustawiają 
się w rzędzie, a następnie przechodzą do świata spotkań w kole przez obręcz do hula-hoop. 

2. Nauczyciel przynosi koszyczek wielkanocny z tradycyjną zawartością (wędlina, pisanki, jajka, 
bazie, chleb, baby itp.).

3. „Wielkanoc” – zapoznanie dzieci z tekstem wiersza R. Przymusa. Rozmowa na temat treści 
utworu. Wyjaśnienie niezrozumiałych zwrotów, wypowiedzi dzieci na temat świątecznych sym-
boli występujących wierszu, wyszukiwanie ich w koszyczku. Pamięciowa nauka wiersza. 

Wielkanoc! Wielkanoc! Wielka radość w sercu,
gdy stąpasz po świecie – kwitnącym kobiercu.
Na stole pisanki pięknie malowane…
wśród zieleni trawy cukrowy baranek.
Bazie w wazoniku, ciasta i wędliny…
Wielkanoc – i wielkie spotkanie rodziny.

4. „Kurczątko czy baranek?” – zabawy słuchowe i dźwiękonaśladowcze z nagraniem odgłosów 
zwierząt (baranek, kura, kaczka, krowa). Po wysłuchaniu nagrania dzieci starają się rozpoznać 
głos baranka i naśladują jego odgłosy.

5. „Znajdź potrawę” –  zabawa rozwijająca spostrzegawczość dziecięcą. Nauczyciel w różnych 
miejscach w sali ukrywa potrawy wielkanocne. Zadaniem dzieci jest odnalezienie ich, określenie 
położenia i podanie prawidłowej nazwy.

Alternatywa:

1. „Bajeczka wielkanocna” – zapoznanie dzieci z opowiadaniem A. Galicy ilustrowanym teatrzy-
kiem stolikowym. Rozmowa kierowana na temat treści utworu, zwyczajów wielkanocnych i do-
świadczeń dzieci. 
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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 wsta-
wać?
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. Po-
stukało 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 malut-
ki, 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 wielka-
nocnego 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 pro-
mykami, 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. 
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2. Rozmowa na temat opowiadania: Co robiło Słonko? Kogo obudziło jako pierwsze, a kogo jako 
drugie itd.? Dlaczego Słonko budziło Kotki, Kurczaczka, Zajączka i Baranka?

3. „Jakie zbliżają się święta?” – rozmowa na temat wielkanocnych zwyczajów oraz doświadczeń 
dzieci. 

WIELKANOC – to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę 
Zmartwychwstania Chrystusa – początkowo w dniu żydowskiej Paschy, a od soboru w Nicei 
(325 r.) w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tj. między 21 marca a 25 
kwietnia). Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem proce-
sja i msza, w Kościele katolickim zwana rezurekcją, a w prawosławnym – jutrznią. W tym dniu 
spożywa się uroczyste śniadanie w gronie rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie życzeń. 
Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Postu i poprzedzający ją Wielki Tydzień. Jest czasem rado-
ści (symbolizuje ją biały kolor szat liturgicznych). Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. 
Są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzędów. Po Wielkim Poście – kiedyś bardzo ściśle 
przestrzeganym – ludzie z niecierpliwością czekali na odmianę. O wielu wielkanocnych oby-
czajach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni są bardziej radosne. Z Wielkanocą 
wiążą się liczne religijne i ludowe obrzędy. 
Pytania nauczyciela: Jak przygotowujemy się do świąt wielkanocnych? (porządki przedświą-
teczne, wysyłanie kartek świątecznych, święcenie palmy wielkanocnej). Jakie znacie tradycje 
świąt wielkanocnych? (święcenie koszyka, robienie pisanek, biały obrus, wielkanocne śniada-
nie, śmigus-dyngus). Jeżeli dzieci będą miały trudność z podaniem zwyczajów świątecznych, 
nauczyciel może zasugerować je zagadkami, np.:
• Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy być w święta, a których darzymy szczególną miło-

ścią i sympatią, życząc zdrowych i pogodnych świąt (kartki świąteczne).
• Święcimy je na tydzień przed Wielkanocą. Są barwne, kolorowe zrobione z gałązek wierzby, 

bazi lub sztucznych kwiatów (palmy wielkanocne).
• Przeważnie jest biały i na stole leży. Kładą na nim sztućce, stawiają talerze (obrus).
• Jak się nazywa jajko malowane, co na Wielkanoc się przydaje? (pisanka).
• Żółciutkie kuleczki za kurką się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą (kurczątka).
• Upleciony ze słomy, wikliny chętnie nosi owoce, jarzyny. Grzyby też z lasu przyniesie oraz 

pisanki i baranka poniesie czasem (koszyk).
• Ma długie uszy, futerko puszyste. Ze smakiem chrupie marchewkę i sałaty listek (zając).

Z Wielkanocą, a ściślej z poniedziałkiem wielkanocnym jest związany jeszcze jeden zwyczaj – śmi-
gus-dyngus. Zwyczaj ten polega na polewania wodą, młodych dziewcząt (niezamężnych), przez 
mężczyzn. Nie można polewać tak, żeby zrobić komuś przykrość, lecz trochę – dla tradycji i żartu.

4. „Zajączki” – zabawa ruchowa. Dzieci są „zajączkami” i skaczą po całej sali skokami zajęczymi, 
na sygnał dźwiękowy kulą się, zwijają się w kłębuszki i „śpią”.

5. „Co w koszyczku?” – wkładanie wielkanocnych potraw do koszyczka i rozmowa o znaczeniu 
potraw.



Froebel.pl Sp. z o.o. Al. Racławickie 7, 20-059 Lublin
tel./faks +48 81 533 57 81  
e-mail: biuro@froebel.pl, www.froebel.pl
        /FROEBELpl

4

Zgodnie z tradycją:
• baranek – najbardziej znamienny symbol świąt wielkanocnych. Symbolizuje zwycięstwo  

Chrystusa, który jak ofiarny baranek oddał swoje życie za ludzi, by następnie zmartwych-
wstać i odnieść zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią;

• jajka – królują na wielkanocnym stole, są symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek 
i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość;

• wędlina – symbol zdrowia oraz płodności dla nas i rodziny;
• chleb – symbolizuje Ciało Chrystusa. Włożona do koszyczka, by zapewnić sobie dobrobyt i po-

myślność; 
• sól – symbolizuje oczyszczenie i prawdę, włożona do koszyczka będzie miała moc odstrasza-

jącą zło;
• ser – symbol związku człowieka z przyrodą;
• chrzan – symbolizuje siłę fizyczną. Włożony do koszyczka powinien nam zapewnić przez cały 

rok;
• ciasto – symbol umiejętności i doskonałości.

Zgodnie z fantazją:
• często do święconki dodawane są także słodycze i owoce, ale można włożyć do koszyczka 

również to, co lubi się najbardziej i co ma dla nas symboliczne znaczenie;
• wiklinowy koszyczek wielkanocny zazwyczaj przyozdobiony jest gałązkami borówki oraz ko- 

ronkowymi serwetkami. Można opleść jego uchwyt białą koronką lub kolorową wstążką 
i przepleść ją zielonymi gałązkami lub wiosennymi kwiatami. 

6. „Nasze koszyczki” – zabawa twórcza. Zaproszenie dzieci w parach (wcześniej przydzielonych 
w zabawie „Jajo do jaja”) do przygotowania własnych koszyczków, ilustrowanie potraw darami 
zgodnie z inwencją własną dziecka; każda para mówi o jednej potrawie.

7. Praca w grupach zadaniowo-zabawowych (według planu).
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WTOREK: gDZIE jEsT pIsanKa?

przebieg spotkania w porannym kole:

1. „Jakie to święta?” – zabawa klasyfikacyjna utrwalająca wiadomości na temat Wielkanocy 
oraz doskonaląca spostrzegawczość dziecięcą. Nauczyciel przygotowuje wycięte z kolorowych 
czasopism ilustracje związane ze świętami wielkanocnymi i świętami Bożego Narodzenia (baba, 
zajączek, owies, mazurek, baranek, palma, bazie, kurczaczek, pisanki, jajka, choinka, bombka, 
opłatek, gwiazda betlejemska, żłóbek, sianko, Trzej Królowie itp.). Zadaniem dzieci jest segrego-
wanie sylwet do poszczególnych zbiorów, tj. do szopki i do koszyczka, a także nazwanie symbolu 
i uzasadnienie wyboru – podziału.

2. „Gdzie jest pisanka?” – zabawa matematyczna utrwalająca orientację w przestrzeni oraz okre-
ślanie kierunku i miejsca z wykorzystaniem naturalnych darów – ugotowanych na twardo jaj. 
Dzieci wybierają jedno jajo (pisankę styropianową, jajo z plasteliny/ masy solnej) i stają w wybra-
nej obręczy. Obręcze są rozłożone w jednym rzędzie (ew. w dwóch, nie więcej). Nauczyciel stoi 
w tym samym kierunku, co dzieci i prowadzi zabawę: 

Weźcie swoje jaja (pisanki) i połóżcie je tam (nauczyciel pokazuje kierunek do przodu). Pisanka 
leży przed Wami. Leży z przodu, weźcie ją teraz w dłoń i podnieście najwyżej jak tylko potraficie. 
Teraz pisanki są w górze. Kiedy opuścicie dłonie, pisanki będą w dole. Wyciągnijcie teraz rękę 
tak jak ja – w bok i połóżcie pisankę na podłodze. Teraz leży z boku. Spójrzcie do tyłu i połóżcie 
tam swoje jajo. Ono jest z tyłu. Weźcie je. Wyjdźcie z obręczy i idźcie do przodu. Zatrzymajcie się. 
Teraz idziecie w tę stronę, którą podnoszę rękę. Zatrzymajcie się. Połóżcie ją z przodu i usiądźcie, 
a następnie włóżcie je do koszyczka, kiedy podejdę.

3. Swobodne konstruowanie norek dla zajączków z darów: 3, 4, 5 i 6.

4. Zabawa z kolorowymi piłeczkami z daru 1 oraz z rymowanką (S. Kustosz, „Rymuję i buduję…”, 
s. 11).

5. „Wysoko – nisko, na górze – na dole, nad, pod, obok” – zabawa określająca położenie przed-
miotów znajdujących się w sali. 

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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ŚRODA: pIsanKI, KrasZanKI – jajKa malowanE

przebieg spotkania w porannym kole:

1. „Kury i kurczaczki” – zabawa ruchowa. Dzieci swobodnie chodzą po sali, naśladując kurczę-
ta. Jedno z dzieci jest „kurą” z czerwonym grzebykiem, która spaceruje ze swoimi kurczątkami. 
„Kura” porusza się, unosząc wysoko kolana. Gdy „kura” zawoła: Kurczaczki do mamy – dzieci 
przybiegają pod rozłożone „skrzydła” kurzej mamy, naśladując odgłosy małych kurcząt: pi, pi, pi.

2. Rozwiązywanie zagadki: 

Kura je zniosła, mama przyniosła, 
ugotowała, dzieciom podała (jajko).

3. Nauczyciel zachęca dzieci, aby zamknęły oczy, pochyliły głowy i szeptem powtórzyły: Chcę 
uważnie słuchać i zapamiętywać.

4. „Pisanki” – nauczyciel prezentuje wiersz K. Różeckiej, ilustrowany darami:

Pisanki, pisanki,
jajka malowane.
Nie ma Wielkanocy 
bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki, 
jajka kolorowe.
Na nich malowane 
bajki pisankowe.
Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce.
Śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.
Na czwartej kwiatuszki, 
a na piątej gwiazdki.
Na każdej pisance 
piękne opowiastki. 

5. Rozmowa kierowana na temat wyglądu pisanek, zapoznanie dzieci ze zbiorem pisanek przy-
niesionych przez nauczyciela. Pytania nauczyciela: O czym był wiersz? Co to są pisanki? Jak wy-
glądają pisanki? Jakie wzorki mają pisanki? Jak były ozdobione pisanki? 

6. Przeliczanie pisanek, podanie liczby pisanek, ułożenie odpowiedniej liczby – elementów z da-
rów (np. 10, 7, 8). 

7. „Kolorowe pisanki” – zapoznanie dzieci z tradycją malowania pisanek oraz wykonanie pisanki 
– ozdoby wielkanocnej. 

Podanie ciekawostek na temat pisanek oraz innych zwyczajów wielkanocnych: Tradycja malowa-
nia jajek znana jest w Polsce od bardzo dawna (X wiek). Nazwa pisanki pochodzi od pisania na 
niej różnych wzorów. Wzory wykonywane są różnymi technikami (sposobami).
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Nauczyciel omawia techniki malowania jajek, pokazując wybrane pisanki. Pisanki zdobione tech-
niką: barwienia, malowania, skrobania, naklejania. Jednocześnie demonstruje sposoby ich two-
rzenia, wyjaśnia skąd pochodzą ich nazwy. Następnie ustala kolejne etapy dekorowania jaj. 

Przystąpienie do barwienia ugotowanych na twardo jaj, za pomocą naturalnych (wcześniej przy-
gotowanych przez grupę gospodarczą) barwników z siana, buraka, łupin cebuli oraz ozdabianie 
pisanek według własnych pomysłów (np. kaszą manną, ryżem, grochem łupanym, flamastrami, 
bibułą, plasteliną).

8. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu).
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CZWARTEK: wIElKanocnE cuDa

przebieg spotkania w porannym kole:

1. Nauczyciel zaprasza dzieci do wspólnego rytmizowania krótkiego wierszyka A. Ożyńskiej-Zbo-
rowskiej pt. „Kurczątko”:

Kurczątko z jajeczka się urodziło, 
główkę najpierw wychyliło, 
na dwie nóżki wyskoczyło, 
czarne oczka otworzyło, 
dziobek mały rozchyliło, 
że jest głodne zakwiliło…

2. Prezentacja piosenki pt. „Wielkanocne cuda” (słowa: B. Szurowska, muzyka: R. Dziekański). 
Rozmowa przy koszyczku z cukrowym barankiem na temat treści piosenki: Co znajduje się w wiel-
kanocnym koszyczku? Czego brakowało w koszyczku? Jak nazywają się pomalowane jajka? Na-
stępnie dwoje dzieci przygotowuje pisanki: jedno w kolorze złotym, drugie – miedzianym, po-
przez zgniatanie papieru na kształt jajka w określonym kolorze. Słuchając ponownie piosenki, 
dzieci sprawdzają, czy wszystko, o czym śpiewają, znajduje się w koszyczku.

3. Nauka tekstu poprzez powtarzanie poszczególnych fragmentów za nauczycielem, wskazując 
odpowiednie przedmioty w koszyczku. 

4. Zabawy inscenizacyjne do piosenki pt. „Wielkanocne cuda” – improwizacje ruchowe piosenki 
według pomysłów dzieci.

5. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych (według planu). 
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PIĄTEK: śwIąTEcZnY sTół/ prZYgoDa wIElKanocnEgo ZającZKa

przebieg spotkania w porannym kole:

1. „Wielkanocne zajączki” – zabawa ruchowo-naśladowcza. Dzieci losują z woreczka kolorowe 
figury z daru 1.1 – żółte i czerwone. Dzieci z żółtymi figurami to „zajączki” idące w gości, dzieci 
z czerwonymi figurami to „zajączki” – gospodarze. „Zajączki” ustawiają się po dwóch stronach 
dywanu. Nauczyciel recytuje wiesz (za: K. Wlaźnik, „Zasób zabaw ruchowych dla dzieci w wieku 
przedszkolnym”, s. 17), natomiast dzieci naśladują ruchami słowa nauczyciela:

Pan Zajączek myje łapki, 
Bo są jeszcze nie umyte. 
Myje pyszczek, myje szyję,
Bo wybiera się z wizytą.
Lecz najdłużej myje uszy,
Bo ma uszy bardzo długie:
Wodą, mydłem, mydłem, wodą,
Najpierw jedno, potem drugie. 

Po zakończonej toalecie „zajączki” susami podążają z wielkanocną wizytą do „zajączków” – go-
spodarzy. Witają się z nimi i zamieniają miejscami. Nauczyciel powtarza wierszyk.

2. „Wielkanocny stół” – rozmowa kierowana dotycząca treści wiersza E. Skarżyńskiej. Nauczyciel 
czyta wiersz, a dzieci wizualizują jego treść.

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!
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3. Po przeczytaniu wiersza i odegraniu scenek przez dzieci, nauczyciel wraz z dziećmi wyjaśnia 
niezrozumiałe słowa, zwroty (np.: oberek, haftowany w kwiaty, w borówkowej zieleni, mazurek 
– jako ciasto), a następnie zadaje pytania: Co leżało na wielkanocnym stole? Kto usiadł przy wiel-
kanocnym stole? Co chciały zrobić pisanki na stole? Kogo można wpuścić do domu?

4. „Świąteczne przyjęcie” – zabawa tematyczna z wykorzystaniem motywów wielkanocnych 
(kurczaczki, baranek, pisanki, zajączki, wiosenne kwiaty, barwinek, bukszpan, gałązki bazi). Pre-
zentacja stołu wielkanocnego nakrytego białym obrusem, z charakterystycznymi dla Wielkanocy 
potrawami (mogą być ilustracje): żurek, barszcz biały, jaja, pisanki, baby, mazurki, czekoladowe 
zajączki, pieczywo. Istotne też jest właściwe ułożenie odpowiednich naczyń stołowych, utrwale-
nie znajomości ich nazw i przeznaczenia wybranych elementów zastawy stołowej oraz nazw po-
traw. Nauka prawidłowego przygotowania stołu do śniadania świątecznego, utrwalenie zwrotów 
grzecznościowych stosowanych podczas posiłków. Warto pokusić się o babkę wielkanocną lub 
własnoręcznie przygotowane babeczki, aby dzieci mogły ich spróbować. 

Alternatywa do punktów 2–4: 

1. Powitanie piosenką pt. „Wielkanocne cuda”. Nauczyciel ustawia dzieci w kole i rozdaje przybo-
ry – emblematy z zajączkami, obręcze i styropianowe jaja.

2. „Przygody wielkanocnego zajączka” – ćwiczenia gimnastyczne w formie opowieści ruchowej. 
Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dziecka oraz różnorodnych form ekspresji ruchowej. 
Nauczyciel opowiada, pokazując odpowiednie ruchy ilustrujące tekst. Dzieci naśladują ruchy na-
uczyciela. 

Mały zajączek (dzieci przykucają, przykładają dłonie do głowy – robią „uszy” zajączka) skakał 
po łące i zastanawiał się jaką świąteczną niespodziankę przygotować dla swoich przyjaciół 
(skaczą w przysiadzie w różnych kierunkach). Postanowił zrobić dla nich pisanki (naśladują 
malowanie pisanek). Kiedy były już gotowe, delikatnie poukładał je w wózku (naśladują prze-
noszenie pisanek w obu dłoniach z jednego miejsca na drugie). Powoli ciągnął wózek, aby 
rozwieść pisanki do swoich kolegów (naśladują ciągnięcie ciężkiego wózka za sznurek). Wózek 
był ciężki. Zajączek co pewien czas zatrzymywał się, ocierał pot z czoła (ocierają pot z czoła raz 
jedną ręką, raz drugą) oraz przeciągał się, aby rozprostować plecy i ręce (przeciągają się). Był 
już bardzo blisko domu kogucika, kiedy nagle potknął się i przewrócił (naśladują potknięcie 
i upadek). Wózek z pisankami przechylił się na bok, a pisanki poturlały się po trawie (turlają 
się po dywanie w różnych kierunkach). Skorupki pisanek zaczęły pękać. Wykluły się z nich kur-
czątka (naśladują wykluwanie się kurczątek z jajek). Zajączek przestraszył się i zaczął uciekać 
(skaczą w przysiadzie), a kurczątka, machając swymi malutkimi skrzydełkami, pobiegły za nim 
(biegną machają ugiętymi łokciach rękami). Kurczątka były jednak malutkie, dlatego szybko się 
zmęczyły. Przykucnęły więc na trawie (przykucają), aby odpocząć. Tymczasem zajączek opo-
wiadał przyjaciołom o swojej przygodzie, a oni się z niego głośno śmiali (naśladują śmiech). 
Myślę, że o zajączku nie można powiedzieć, że był bardzo odważny, bo przecież przestraszył się 
małych kurczątek.
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3. „Co mogłoby stać się z kurczątkami?” – kreatywna mowa, zabawy słowne. Po zabawie dzieci 
mogą zaproponować inne zakończenie historii.

4. Dzieci („zajączki”) układają jajeczka w koszyku (dzieci kładą się na dywanie i dmuchają na sty-
ropianowe jajeczka w taki sposób, aby wpadły do obręczy ułożonej na środku sali).

5. Na zakończenie zajęć wszystkie dzieci śpiewają piosenkę pt. „Wielkanocne cuda”.

6. Praca w grupach zabawowo-zadaniowych.


