
SCENARIUSZE ZAJĘĆ (PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI W 
DOMU) 

GRUPA V- 4 LATKI  
 

Poniedziałek 29.03.2021 
 

Temat: „Wielkanocne zwyczaje” na podstawie wiersza” Już niedługo 
Wielkanoc” Dominiki Góry.  
 
Przebieg zabaw: 
 
1. Rodzic podczas czytania utworu wskazuje dziecku kolejno fotografie 
związane ze świętami. 
 
Tekst utworu 
 
 

Już niedługo Wielkanoc 

(Dominika Góra) 

Wiosna w pełnej krasie, ciepło, jasno wszędzie,  

już niedługo w każdym domu świętowanie będzie.  

Rzeżucha wyrośnie i zakwitną bazie,  

już niedługo będą święta, czekamy na razie.  

Przykica zajączek, zabeczy baranek,  

kurczaki przyniosą kosz pełen pisanek.  

Zrobimy święconkę w tym właśnie koszyku  

i do niego powkładamy pyszności bez liku.  

Ale nim nadejdzie ta Wielkanoc wreszcie,  

palmy piękne, kolorowe trzeba zrobić jeszcze:  

gałązki i bazie, kwiatki bibułowe,  

związać mocno i przyczepić wstążki kolorowe. 



 



 



 
Źródło obrazów www.pixabbay.com 

Po wysłuchaniu wiersza, dziecko odpowiada na poniżej zadane pytania.  

-Jak ludzie przygotowują się do Świąt Wielkanocnych?  

-Czym dekorują swoje mieszkania?  



-Co zanosi się w koszyczku do święcenia?  

-Jakie znasz zwierzęta związane z tymi świętami?  

-Jak można udekorować jajka? 

- Co to jest palma wielkanocna?  

2.Zabawa muzyczna- ruchowa „Maskotki, kółeczko- zabawa taneczna dla 
dzieci”  https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA- link video. 

Zapraszam do dowolnego tańca z dzieckiem, a podczas refrenu dziecko 
naśladuje gre na gitarze i pianinie.  

3. „Grubiutki i chudziutki króliczek” - ćwiczenia warg i policzków. Dziecko 
naśladuje pulchnego króliczka (nabiera powietrza w policzki), a potem chudego 
(wypuszcza powietrze i wciąga policzki, tworząc chudy ryjek).   

Zabawa popołudniowa 

„Zajączek ze skarpetki” - wykonanie formy przestrzennej. Instrukcja 
wykonania w linku do filmu 
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 

Propozycja dekoracji na świąteczny stół. 

Rzut z filmiku poniżej: 

 
Życzę udanej pracy! 

  

 
 
 
 

 



Wtorek: 30.03.2021 
 
Temat: „Śpiewamy i tańczymy w domu się bawimy” -zabawy muzyczno- 
ruchowe z piosenką „Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne” -autor 
nieznany. 
 
Przebieg zabaw: 
 

1. Tekst utworu 
 

Czy wiecie o co kłócił się z kurczaczkiem cukrowy baranek? Jeśli jesteście 
tego ciekawi, posłuchajcie wielkanocnej piosenki. 

Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 
Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 
Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 
Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 
Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 
Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 
Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali,  
aż goście świąteczni do drzwi zapukali  
Wielkanocni goście czasu nie tracili  
potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 
Uświetniły nasze wielkanocne święta .  

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 



 

 
 

 
Źródło: pl.pinterest.com 

 
2.Zapoznanie się z piosenką, wspólne śpiewanie i wymyślanie dowolnego tańca. 
Krótka rozmowa z dzieckiem na temat piosenki:  
Kto z kim się kłócił? 
Jakie występowały symbole wielkanocne? 
Dlaczego ludzie tłukli jajka? 
 
3.Zabawa rytmiczna” Domowa orkiestra” - tworzenie orkiestry podczas 
refrenu z drewnianych łyżek , klocków lub innych rzeczy znajdujących się w 
domu – według wyobraźni rodzica. 



4. Ćwiczenia oddechowe nabieranie powietrza nosem i wypuszczanie ustami, w 
pozycji siedzącej. –w parach naprzeciwko siebie. 
 

Zabawa popołudniowa 
 
Rowerek” – ruchy naprzemienne wg metody P. Dennisona.  Dzieci leżą na 
plecach. Dotykają na przemian prawym łokciem lewego kolana, lewym – 
prawego. Nogi wykonują ruchy płynne jak przy jeździe na rowerze. Rodzic 
demonstruje ćwiczenie lub wykonuje z dzieckiem. 
 

Miłych zabaw! 
 
 

Środa 31.03.21 
 

Temat: Zabawy matematyczne z wierszykiem „Pisanki „Stanisława 
Alksandrzaka. 
 
1.Tekst wiersza 

Dzieci obsiadły stół i malują̨ pisanki: pierwsza - ma kreski, 
druga - ma kółka złote, 
trzecia - drobne kwiaty, 
czwarta - dużo kropek, 
piąta - srebrne gwiazdki, 
szósta - znów zygzaki, 
siódma - barwne kwiaty jak astry lub maki, ósma - wąskie szlaczki z 
zieloniutkich listków, dziewiąta - największa - ma już prawie wszystko: i 
kropki, i zygzaki, i paseczków wiele, 
i czerwień, i złoto, i błękit, i zieleń, 
i piękne gwiazdy na jajku ktoś posiał, dumne były z niego Hania i Małgosia. 

Rodzic czyta dziecku wierszyk i prowadzi rozmowę na temat tekstu.  

- Kto malował pisanki? 
- Czy wszystkie były takie same? 
- Ile było pisanek? 
 
 

2.Ozdabianie szablonów jajek wyciętych z papieru według instrukcji w wierszu. 
Można wykorzystać fragment na przykład tylko do 5. 



Przeliczanie ozdobionych pisanek liczebnikami głównymi i porządkowymi: 
pierwsza, druga… 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Przykład ozdabiania pisanek przez dzieci 
 

3.Zabawa „Burza wiosenna” - aktywne słuchanie muzyki klasycznej. Dzieci i 
rodzice stoją i zamieniają się w „drzewa”. Wszyscy wsłuchują się w utwór 
instrumentalny Rossiniego „Wilhelm Tell- uwertura” i tańczą na wietrze, nie 
odrywając nóg o d podłoża. Poruszają workami foliowymi naśladując 
poruszanie się gałęzi na wietrze.  

 
 
link utworu-  https://www.youtube.com/watch?v=c7O91GDWGPU.  
 
 
 
 



Zabawa popołudniowa 
 
Zabawa taneczna „Z cyklu „Spoko Loko - Taniec Połamaniec” zachęcam 
zaprosić do tańca wszystkich domowników. Bardzo dobre ćwiczenie na 
zapamiętanie lewej i prawej strony względem ciała.  
 
link do utworu- https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I   
 
Tekst  
 
Moja lewa noga tańczy, moja prawa noga tańczy,  
moja lewa ręka tańczy i prawa ręka też.  
Zakręćmy bioderkami, kołyszmy ramionami.  
Zakręćmy bioderkami a teraz podskok hej!  
Wszyscy razem, w koło,  
raz i dwa wesoło.  
Tańczą mali, tańczą duzi  
i nawet tańczy pies. 
  
Ręka, ręka do boku, do boku,  
daszek, daszek tuż przy oku. 
Moja lewa noga tańczy… 
Ręka, ręka na ramię, na ramię,  
druga ręka, druga ręka na kolanie! 
Moja lewa noga tańczy… 
Ręka, ręka na głowie, na głowie,  
prawe ucho łapiesz moje a ja twoje! 
Moja lewa noga tańczy… 
Kolano, kolano do góry, do góry,  
prawa ręka, prawa ręka łapie chmury! 
 

Udanego wesołego tańca i zabaw! 
  
 


