
 

 

Dzień dobry Rodzice i kochane Krasnale, dzisiaj wprowadzimy Was w 

świąteczny nastrój piosenką „Wielkanocny poranek” 

 

 
 Piosenka „Wielkanocny poranek” 

1. W wielkanocny poranek 

dzwoni dzwonkiem baranek. 

Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń 

dzwoni dzwonkiem baranek. 

Ref. Wielkanocne kotki, 

robią miny słodkie, 

już wyjrzały z pączka, 

siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc, 

wierzby pytają x2 

2. A kurczątka z zającem 

podskakują na łące. 

Hop, hop, hop, hop, hop, hop 

podskakują na łące. 

Ref. Wielkanocne kotki, 

robią miny słodkie, 

już wyjrzały z pączka, 

siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc, 

wierzby pytają x2 

Proszę posłuchaj piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=LUscwVMu5PM 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUscwVMu5PM


 

 

Czwartek 01.04 Wielkanocne pisanki 

 

Opowieść ruchowa Przygoda wielkanocna 

 

Mały zajączek Dz(przykucają ,przykładają dłonie do głowy- robią 

uszy zajączka)skakał po łące i zastanawiał się jaką ,świąteczną 

niespodziankę przygotować dla swoich przyjaciół Dz(skaczą w 

przysiadzie w różnych kierunkach).Postanowił zrobić dla nich 

pisanki (naśladują malowanie pisanek).Kiedy były już 

gotowe ,delikatnie poukładał je w wózku.(naśladują przenoszenie 

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 jedna 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 przewrócenie się).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 kurczątka(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 opowiadał 

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. 

 
 

 



 

Teraz troszkę się poruszamy:) 
 

Zajączkowy tor przeszkód 

Taki tor przeszkód możecie ułożyć np. z poduszek. Dzieci mają za 

zadanie ominąć przeszkody, kicając (zamiast tradycyjnego biegu). 

Wygrywa osoba, która pokona trasę w najkrótszym czasie. 

Masażyk relaksacyjny – z udziałem rodziców: 
Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 

Śniła mu się pisaneczka ta co cała jest w kropeczkach (uderzenia 

paluszkami- kropki) 

Była też w paseczki (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, 

dzióbek) 

Cii... wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi) 

 

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Słonko". Siad skulny- 

słońce zaszło. Na sygnał powolny wyprost aż do wspięcia na 

palce, poruszanie dłońmi - promyczkami. Przejście kilka kroków - 

słońce przesuwa się po niebie. Na kolejny sygnał — siad skulny - 

słonko zaszło. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Praca plastyczna z rolek po papierze. Kochane Krasnale stwórzcie  

Wielkanocnego Zajączka lub Kurczaczka z rolki. 

 

 

 

 

 

 
Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy 

 

Gorące jajko– dziecko nabiera powietrze nosem, a wypuszcza 

ustami, naśladując dmuchanie na gorące jajka 

Rogi baranka– baranek wielkanocny ma okrągłe rogi- dziecko 

rysuje językiem kółeczka, przesuwając jego czubek po górnej 

wardze i po dolnej wardze 

 

 

 

 



Piątek 02.04 Koszyczek Wielkanocny 

 

Przywitajmy się wesoło- piosenka 

 

(162) Przywitajmy sie wesolo - YouTube 

 

 

 Ćwiczenia orientacyjno - porządkowe. Marsz i bieg w różnych 

kierunkach, na mocne uderzenie w bębenek, dziecko zatrzymuje 

się w miejscu. 

 

 „Sufit podłoga”- ćwiczenie dużych grup mięśniowych. 
Dziecko stoi , na zapowiedź „sufit” ręce podnosi w górę, na 

hasło,, podłoga’’- przysiad podparty. 

 

„Zajączki” – zabawa z elementem podskoku. Podskoki raz na 

jednej, raz na drugiej nodze. Po serii podskoków zajączki 

zatrzymują się i nasłuchują – dłonie przy uszach, skręty w jedną i 

w druga stronę. 

 

 

„Spacer kurcząt” – zabawy rytmiczna. Zabawę rozpoczyna rodzic. Idąc 

recytuje rytmicznie tekst, akcentując tupnięciem, a następnie 

klaśnięciem: Kur – cząt – ka kur – cząt – ka za ma – mą bie – ga – ją. Potem dziecko 

próbuje rytmicznie sylabizować tekst. 

 
(162) MUZYCZNA GIMNASTYKA - ćwiczenia W PODSKOKACH | 

ODCINEK 1 - YouTube 
 

 

 

 

 

 

„Co włożymy do koszyczka?” – zabawa dydaktyczna. Rodzic 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


przygotowuje obrazki przedstawiające przedmioty, które 

wkładane są do koszyczka wielkanocnego. Wkłada to wszystko 

do koszyczka, następnie losuje jeden obrazek i nie podając 

nazwy przedmiotu, dzieli ją na sylaby. Dziecko ma za zadanie 

odgadnąć nazwę przedmiotu. Po odgadnięciu, dziecko także 

sylabizuje nazwę przedmiotu. Na koniec rodzic omawia wraz z 

dzieckiem symbolikę znaczenia pokarmów znajdujących się w 

koszyczku wielkanocnym. 

 

 

Znaki Wielkanocy” – dziecko osłuchuje się z piosenką - 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U;   

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



Miłej zabawy ! 

 

 

 

 



 


