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SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

TEMAT: Zabawy z wielkanocnym zajączkiem 

Data:07.04.2020 

Cele ogólne: 

-przypomnienie zwyczajów i obrzędów ludowych związanych ze Świętami Wielkanocnymi 

-budzenie przywiązania do rodzinnych tradycji 

- czerpanie radości ze wspólnej zabawy 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

- zna ludowe zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi 

-aktywnie uczestniczy w zabawie 

-rozwija sprawność manualną i ruchową 

I. ZABAWA PLASTYCZNA 

Drogi rodzicu! 

Narysuj zajączka na kartce A4 ,możesz wydrukować szablon ( dla młodszych dzieci 

proponujemy   jajko), poproś pociechę o wycięcie (choć nie jest to konieczne). Następnie 

zdecydujcie, jaką techniką chcecie je ozdobić. Taki zajączek/ jajko mogą być wspaniałym 

prezentem–zajączkiem dla najbliższej rodziny: 



 wyklejane plasteliną, 

 ryż przyklejony do plasteliny, 

 ozdobione skrawkami gazet (wydzieranka), 

 ozdobione małymi figurami geometrycznymi, które maluch wcześniej sam powycinał 

(dobrze, może być z twoją pomocą), 

 pomalowane farbami, 

 obsypane brokatem, 

 mozaika, czyli drobne elementy przyklejone obok siebie, 

 z ulubionym bohaterem z bajki, 

 z zabawnym napisem, 

 ozdobione wyciętymi literkami z różnych gazet, 

 tylko czarno-białe (dowolne wzory). 

 

II.WIERSZYK Z POKAZYWANIEM 

Pobudka 
Budzą się listeczki, (dziecko się przeciąga) 

szemrzą warto rzeczki, (pokazuje ręką wijącą się rzekę – jak wąż i szumi) 

śniegi roztopione, (dziecko powoli kuca i kładzie się płasko na dywanie) 

w kałuże zmienione. (dziecko imituje skakanie w kałuży) 

Jaskółeczka czarna (dziecko rozpościera ręce niczym skrzydła) 

strzałą niebo szyje, (dziecko lata z rozłożonymi skrzydłami) 

śpiewem wita wiosnę (dziecko nuci kiri kiri kiri) 

gniazdko młodym wije. (dziecko rękami imituje wicie gniazda) 

Motylek cytrynek (dziecko się kłania) 

dziarską przybrał minę, (robi zawadiacką minę) 

i w moje okienko (dziecko pokazuje w powietrzu kwadrat jako okno) 

puka leciuteńko. (dziecko puka w okno). 

III.Przenoszenie jajek 

Przygotuj plastikowe łyżki (lub zwykłe) i ugotowane jajka. Zabawa polega na przeniesieniu 

jajka z jednego miejsca, do wyznaczonej mety. Najlepiej oczywiście na podwórku, ale jak się 

nie da, to można w domu. 

Jeśli dzieci lubią rywalizację, może być to wyścig lub na czas. Ale oczywiście tylko starsze 

dzieci. 

Urozmaiceniem może być slalom lub tor przeszkód lub przenoszenie jajek z zamkniętymi 

oczami. Wtedy zabawa przebiega w parach. Jedna osoba kieruje osobą, która ma zawiązane 

oczy. Potem zmiana. 

IV.Najdalej 



Wszyscy uczestnicy zabawy stają w szeregu. Na znak toczą jajka po ziemi. Wygrywa osoba, 

której jajko potoczyło się najdalej. 

Dzieci mogą odliczyć odległość od startu do swojego jajka tip-topami. Od razu też poćwiczą 

liczenie i mierzenie. 

V.Po omacku 

Wytnijcie kilka jajek z papieru. Możesz poprosić dziecko żeby je ozdobiło, ale nie jest 

to konieczne. Rozłóż jajka w pokoju lub ogrodzie. Ochotnik będzie musiał przejść 

wyznaczoną wcześniej trasą z zamkniętymi oczami, ale nie może nadepnąć na żadne jajko. 

W przypadku młodszych dzieci, najlepiej pokazać maluchowi najpierw całą trasę z otwartymi 

oczami. Niech sobie spokojnie przejdzie i potem spróbuje z zawiązanymi oczami. 

VI.Berek zajączek 

Zabawa jest odmianą zwykłego berka. Tylko, że uczestnicy ganiają się… kicając. 

VII.Zajączkowy tor przeszkód 

Można go ułożyć z poduszek, ustawić krzesła lub wyznaczyć trasę na podwórku. Uczestnicy 

pokonują ją kicając, zamiast po prostu biec. Wygrywa ten zajączek, któremu uda się pokonać 

trasę w najkrótszym czasie. 

VIII. Jajeczna girlanda 

Wytnij kilkanaście jajek (mniej więcej 10 cm wielkości) lub poproś dziecko, by wycięło 

samodzielnie. Mogą być różnokolorowe, ale nie muszą. Poproś dziecko, by ozdobiło jajka 

w dowolny sposób: kwiatki, kropki, paski itd. 

Kiedy jajka będą gotowe, możecie je przykleić do paska z bibuły karbowanej. Jedno obok 

drugiego. Wystarczy przymocować pasek do okna lub w inne, dowolne miejsce i ozdobna 

girlanda gotowa. 

IX. Wierszyk z pokazywaniem 

Trzy baziowe koty 
Na wiosennej wierzbie (ręce wyprostowane ku górze jak gałęzie drzewa) 

tuż nad rzeczką małą, (prawa ręka pokazuje wijącą się rzeczkę) 

trzy baziowe kotki (dzieci miauczą i „liżą” futerko jak kotki) 

lekko się huśtają. (ponownie gest „wierzby”, ale tym razem ręce machają w powietrzu) 

Deszcz drobny popadał, (ręce uniesione w górze opadają, dziecko macha przy tym palcami 

imitując padający deszcz), 

futerka im zmoczył, (dziecko po wypowiedzeniu wersu mówi cicho: brrrrr i otrzepuje 

„zmoczone” futerko) 

miauczą wniebogłosy, (po wypowiedzeniu wersu dziecko miauczy z głową podniesioną 

do góry)trzy baziowe koty! (dziecko pokazuje – wciąż miaucząc – trzy palce u dłoni) 
 

MIŁEJ ZABAWY! Czekamy na wasze zdjęcia! 

Opracowały: Aleksandra Janiszewska, Eliza Ewert 


