
GRUPA KOTKI 

Witam Was dzieci, dzisiaj nauczymy się piosenki o Wielkanocy. Proszę aby 

rodzice przygotowali: krzyżówkę (załączoną), nagranie piosenki, 1 szklankę, 1 

łyżeczkę. 

❖ Zacznijmy zabawą „Dzwony i dzwoneczki”- dziecko biega na hasło rodzica 

„Duży dzwon”- dziecko zatrzymuje się zgina się w pół i mówi bim bam; 

znów biega na hasło „mały dzwonek”- dziecko kiwa głową na boki i mówi 

dzyń, dzyń. Proszę o wykonanie kilku powtórzeń.  

 

❖ Spróbujcie dzieci przy pomocy rodziców rozwiązać świąteczną krzyżówkę 

Krzyżówka 
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1. Podczas jakie pory roku przychodzi do Was dzieci zajączek? 

2. Jaki mamy teraz miesiąc? 

3. Jak nazywa się ciasto wielkanocne, pięknie ozdobione bakaliami, owocami? Nazywa 

się też tak nasz polski hymn. 

4. Święcimy ją w kościele tydzień przed Wielkanocą. Wygląda jak bukiet. Dajemy do niej 

bazie, kwiaty. Może być mała albo wielka. 

5. Wysyłamy je na święta z życzeniami. 

6. Myszek nie łowią, ptaszków nie jedzą, te szare kotki, co na drzewach siedzą. 

7. Ten prawdziwy na śniadanie wychodzi na łąkę. Ten cukrowy raz do roku ozdabia 

święconkę. 

8. Smaczne do zjedzenia. W święta robimy z niego pisankę. 

9. Kto to taki, kto grzecznym dzieciom na Wielkanoc przynosi prezenty? 

 

❖ Teraz posłuchajcie piosenki „Święta, święta biją dzwony” 

https://www.youtube.com/watch?v=0CLAj-6jZmg 

 

I. Ciasto pachnie na świątecznym obrusie, obrusie, 

wokół stołu się krzątają mamusie, mamusie. 

Wszyscy poważni są tego ranka, 

niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. 

 

Ref: 

Święta, święta biją dzwony, 

 każdy dzwon jak roztańczony, 

 tańczy, tańczy każdy dzwon, 

bim bam bom, bim bam bom. 

 

II.  Wszyscy jajka w różne wzorki malują, malują  

i koszyczki wielkanocne szykują, szykują. 

https://www.youtube.com/watch?v=0CLAj-6jZmg


Babcie ciasta pieką,  

mamusie gotują, 

 dzieci wesołego, dyngusa szykują. 

Ref: 

Święta, święta biją dzwony, 

 każdy dzwon jak roztańczony, 

 tańczy, tańczy każdy dzwon, 

bim bam bom, bim bam bom 

 

III. Zając worka na prezenty już szuka, już szuka;  

i za chwilę do drzwi domów zapuka, zapuka. 

 A z prezentami 

 przyniesie życzenia,  

niech się dziś spełnią, świąteczne życzenia. 

 

 Ref: 

Święta, święta biją dzwony, 

 każdy dzwon jak roztańczony, 

 tańczy, tańczy każdy dzwon, 

bim bam bom, bim bam bom. 

 

❖ Jeszcze raz zaśpiewajcie piosenkę, ale proszę aby rodzice ustawili wam na 

stoliku 1 szklankę, a do rąk dziecko niech weźmie łyżeczkę. Podczas 

śpiewania refrenu, po zaśpiewaniu każdej linijki, proszę aby dziecko lekko 

uderzyło w szklankę 2 razy. (Jeśli dziecko ma ochotę może kilka razy 

zaśpiewać i zagrać piosenkę.) 



❖ Na koniec zabawa Masażyk relaksacyjny ( dziecko siada tyłem do 
rodzica, który maluje mu na pleckach treść wiersza, później następuje 
zmiana): 

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) 

❖ Jeśli macie dzieci jeszcze ochotę to zróbcie ćwiczenia w swoich 

książeczkach dotyczące Świąt Wielkanocnych. 

Wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom życzę zdrowych i spokojnych 

Świąt. 

 

 

 

 


