
Aktywność językowa 

Zabawy z wierszem A. Widzowskiej pt: „Wielkanoc” 

1. Spróbujcie wspólnie rozwiązać zagadkę:  

To w nim leżą na serwetce 

Jajka malowane, 

A po środku, obok chlebka, 

Spoczywa baranek (koszyczek wielkanocny) 

 

2. Obejrzyjcie zdjęcia przedstawiające wielkanocne koszyczki. Spróbujcie nazwać znajdujące się w 

nim przedmioty i pokarmy. Poproście rodziców, aby wyjaśnili Wam co one symbolizują.  

 Chleb symbolizuje ciało Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, aby zapewnić sobie 

dobrobyt i pomyślność; 

 Jajka są symbolem nowego, rodzącego się życia; 

 Wędlina jest symbolem dostatku, bogactwa i dobrobytu; 

 Sól i pieprz symbolizują oczyszczenie, prostotę i prawdę; 

 Baranek jest symbolem Chrystusa – Baranka Bożego, który zwyciężył śmierć. Wkładana do 

koszyczka figurka baranka jest zazwyczaj wykonana z cukru, czekolad lub chleba; 

 Chrzan jest oznaką ludzkiej siły, którą chcemy mieć przez cały rok. 

 

3. Posłuchajcie wiersza A. Widzowskiej „Wielkanoc” i spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

Kurko proszę znieś jajeczka, 

Śnieżnobiałe lub brązowe, 

Ja z nich zrobię na Wielkanoc 

Cud – pisanki kolorowe. 

 

Do koszyczka je powkładam 

Z chlebkiem, babką lukrowaną, 

Potem pójdę je poświęcić 

Z bratem, siostrą, tatą, mamą. 

 

Przy śniadaniu wielkanocnym 



Podzielimy się święconką 

I buziaka dam mamusi, 

Zajączkowi i kurczątkom. 

 

Śmigus – dyngus” – ktoś zawoła, 

Tatę wodą popryskamy, 

Mama będzie zmokłą kurką, 

Bo to poniedziałek lany! 

 

Pytania do wiersza: 

 Z czego robi się pisanki? 

 Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego? 

 Co robimy w lany poniedziałek? 

 Co kojarzy Ci się ze świętami wielkanocnymi? 

 

4. Pobawmy się przy muzyce, a przy okazji utrwalimy sobie umiejętność przeliczania elementów 

(Zabawa matematyczna w ruchu – Zając w kurniku) 

Pomoce: sylwety pięciu jaj wyciętych z papieru. 

Rodzic układa na dywanie pięć sylwet jaj i liczy je wraz z dzieckiem (dla dzieci, które przeliczają do 

10 można zwiększyć ilość pisanek). Dziecko zostaje zającem, skacze wokół jaj w rytm muzyki. Na przerwę 

w muzyce dziecko zasłania oczy, a rodzic recytując rymowankę chowa jedno lub więcej  jaj. Następnie 

dziecko odsłania oczy i odgaduje ile jaj zniknęło. Zabawę powtarzamy (rodzic może także dokładać 

jajeczka).   

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c 

Rymowanka 

Skacze zając po kurniku, nagle szybko znika. 

Powiedz ile jajek zabrał zajączek z kurnika 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c

