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"WIELKANOCNE NIESPODZIANKI" 
scenariusz spotkania warsztatowego z rodzicami 

 
w dniu 19. 03. 2013     

 

CELE OPERACYJNE: 

• dziecko zna tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi,  
• włącza się do przygotowań świątecznych,  
• tworzy prace plastyczne w konwencji sztuki ludowej,  
• potrafi pracować w zespole, planuje działania.  

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

• opaski na głowę dla każdego dziecka z uszami zajączka,  
• koszyk z pisanką i zagadkami,  
• płyty CD  Klanza 
• materiały plastyczne - kolorowy papier,  
• bibuła,  

PRZEBIEG ZAJĘCIA: 

1. Przywitanie rodziców …nauczycielka z uszkami zajączka 
 

Witam wszystkich tu zebranych,  
Małych, dużych i tych rozgadanych.  
Czy już wiecie, kim ja jestem?  
Tak, zającem naprawdę uwierzcie.  
 
Co przynoszę Wam, nie wiecie?  
Czy marchewkę najlepszą na świecie?  
Nie! Przynoszę Wam wiele radości   
Dużo zabawy wśród miłych gości 
 
Zapraszamy do koła 

 
2. Nauczycielka opowiada dzieciom o wielkanocnej Krainie w której 

trwają przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Zajączki są bardzo 
zapracowane. Robią świąteczne porządki, pieką baby i mazurki, 
malują pisanki i przygotowują niespodzianki dla dzieci. Może 
pomożemy zajączkom     w przedświątecznych przygotowaniach?  

 
3. "Świąteczne porządki" zabawa ćwicząca mięśnie narządów mowy. 

Dzieci wykonują ruchy językiem ilustrując opowiadanie 
nauczycielki:  
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• "zamiatają" wszystkie kąty w buzi,  
• malują językiem policzki wewnątrz,  
• malują podniebienie, próbują namalować gwiazdki,  
• sprzątamy po malowaniu - dzieci ponownie wymiatają 

językiem wszystkie kąty w buzi,  
• wietrzymy - dzieci nabierają powietrze nosem, wypuszczają 

ustami.  
 

4. "Pieczemy ciasto" - zabawa z elementami pedagogiki zabawy 
(naśladowanie za pomocą gestów i mimiki całego procesu robienia 
ciasta).  

 
5. Zabawa "Wielkanocne jajko" - dzieci stojąc w kole podają sobie 

dużą pisankę przy dźwiękach muzyki. Na przerwę w muzyce, 
dziecko z pisanką rozwiązuje wielkanocną zagadkę (zagadki 
odczytują rodzice) 

 
6. "Zajączki" - masaż relaksacyjny w parach rodzic i dziecko do słów 

wiersza E.Skorek 
A to co? To pół koła 
lub kapelusz grzyba. 

Głowa jak orzech laskowy 
z uszami jak nożyce. 
Mały ogonek, łapka 
i sterczące wąsy. 

Kto mruga czarnym oczkiem i uszami strzyże? 
 

7. Warsztaty plastyczne - dzieci wspólnie z rodzicami wykonują 
wielkanocne palmy ze zgromadzonych materiałów 
 
Prezentacja wykonanych prac na wystawie w holu przedszkola, 
porządkowanie miejsca pracy  

 
8. Zabawa z chustą animacyjną i piłeczkami „Kolorowy wiosenny 

deszcz” 
 

9. Rozdanie rodzicom kurczaczków w jajku i poczęstunek dzieci 
jajeczkami kolorowymi słodkimi.  

 
Prowadzące: 
Małgorzata Kryszczak 
Justyna Świetlik-Bałon 

 


