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1. Zaczynamy od zabawy paluszkowej : (rodzic czyta- dziecko pokazuje i liczy) 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 
Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 
Pięć zajączków małych kica na polanie. 
Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 
Pięć zajączków małych kica na polanie.  
Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 
Pięć zajączków małych kica na polanie. 
Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 
Pięć zajączków małych kica na polanie. 
Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 
Pięć zajączków małych już do mamy kica. 
Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi 
dłońmi. 
 
2. Zabawa badawcza – ( dzieci uwielbiają eksperymenty) 
 „Dlaczego baba drożdżowa rośnie?”. 
Kochani jeśli macie w domu: butelka szklana, cukier, drożdże, woda, balonik -
eksperymentujcie z dzieckiem. Życzę dobrej zabawy. 
 
 Rodzic wsypuje do szklanej butelki łyżkę cukru i drożdże, wlewa trochę ciepłej wody i 
miesza. 
 Na szyjkę butelki naciąga balonik i szczelnie go mocuje gumką recepturką. 
 Wstawia butelkę do miski z gorącą wodą. 
 Dziecko obserwuje, jak balon wypełnia się gazem i pęcznieje. 
 Rodzic wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje.  
Drożdże zmieszane z cukrem powodują, że powstają bąbelki (gaz – dwutlenek węgla). 
 Kiedy drożdże są w cieście, bąbelki nie mogą się wydostać z otaczającego je ciasta i ciasto się 
podnosi. 
 Zatem ciasto drożdżowe rośnie właściwie dzięki powstającym bąbelkom. 
 
3. Posłuchajcie i uczcie się piosenki wielkanocnej „ Święta wielkanocne z jajkiem i zającem”    
( skaczcie, tańczcie w rytm muzyki) 
 
(słowa do piosenki) 

Skacze drogą zając, skacze pomalutku 

przykucnął za płotem, hop i już w ogródku. 

Kic, kic, kic, cichutko skrada się do domu 

każdemu zostawia prezent po kryjomu. 

  

Święta wielkanocne z jajkiem i zającem. 

Słoneczne, pachnące święta wielkanocne. 

Święta wielkanocne z jajkiem i zającem. 



Słoneczne, pachnące święta wielkanocne. 

  

Idą chłopcy drogą, idą pomalutku 

kucnęli cicho, hop i już w ogródku. 

Naraz śmiech i wrzawa „Śmigus-dyngus” - krzyczą 

i dziewczynki łapią i wodą je chlapią. 

4.Praca plastyczno- techniczna  

 Wycinamy szablon, kolorujemy, wylepiamy według własnego pomysłu ( tym co 

dysponujemy w domu) i łączymy ze sobą kolejne elementy. 



 

 

 

 
 



5. Dzieci wycinają karty i wykonują polecenia  –rodzice pokazują i czytają dzieciom 


