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Kolejna Wielkanoc, kolejne żonkile, Kolejne życzenia, lecz specjalne – miłe! 
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W tym numerze: 
 

* Nadchodzi Wiosna. 

* „ Przyroda budzi się do życia”- artykuł na temat: Kształtowanie 

pojęć przyrody ożywionej i nieożywionej u dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

 

* Kącik małego czytelnika „ Suknia Pani Wiosny”. 

 

* 23 kwiecień- Międzynarodowy Dzień Książki – artykuł na 

temat: Rola książki w życiu dziecka przedszkolnego. 

 

* Ciekawostki dla rodziców: 

- zalety czytania książek, 

- problem nadwagi u dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

* Tradycje wielkanocne. Jak to było kiedyś? 

* Bajeczka Wielkanocna. 

* Propozycje zabaw wielkanocnych dla dzieci i rodziców. 

* Świąteczne przepisy: 

- zajączki i babeczki wielkanocne, 

- jajka z pastą z pomidorów i łososia. 

* Wielkanocny humor. 

* Kącik plastyczny dla dzieci. 
 

 

 

21 marca -  PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY 

 

Krokusy, krokusy, wystawiają uszy,  
bo już wiatr wiosenny  
na koncert wyruszył  
i już stroi instrumenty,  
smyczkowe i dęte.  
Krokusy, krokusy, wystawiają nosy,  
na wiosenne plotki, na wiosenne głosy,  
bo już coraz głośniej dokoła o wiośnie.  
I wychodzą spod ziemi  
w swych barwnych czapeczkach,  
bo wiosenne słońce,  
biegnie już po ścieżkach.   Wiersz Doroty Gellner 



 

 

 

„KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ PRZYRODY OŻYWIONEJ I 

NIEOŻYWIONEJ U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM” 

„Metody, formy, propozycje działań” 

 

Świat przyrody – piękny , fascynujący i tajemniczy – częścią tego świata jest 

także człowiek. Świat ten dostarcza nam pozytywnych emocji, ciszy, 

wzruszenia, wzbudza zainteresowanie podziw i szacunek; świat odkryty, 

a jednak wciąż na nowo odkrywany. 

Zatem w dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji coraz 

większego znaczenia nabierają pojęcia : ekologia, edukacja ekologiczna, 

ochrona środowiska.   

Człowiek od zarania dziejów , korzystając z bogactw naturalnych 

ziemi , wyrządził jej wiele krzywd , które stanowią poważne zagrożenie 

równowagi biologicznej. Zanieczyszczone powietrze, woda, gleba, 

obumierające drzewa, ginące zwierzęta –„ wołają o pomoc ”. 

Ochrona środowiska przyrodniczego jest koniecznością. Problem ten dotyczy 

wszystkich mieszkańców naszej Ziemi. Już od najwcześniejszych lat należy 

rozpocząć kształtowanie właściwej postawy człowieka wobec środowiska. 

Dziecko w wieku przedszkolnym wchodzi w aktywne relacje ze swoim 

społecznym 

i przyrodniczym środowiskiem, nawiązuje żywy i silny kontakt z przyrodą. 

Jest gotowe do jej poznawania i jej ochrony. Poznawanie przyrody, 

przeżywanie jej piękna i bogactwa, stwarzanie warunków bezpośredniego 

kontaktu z nią zapewnia dziecku biospołeczny rozwój. Dlatego należy 

dostarczać dziecku możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny  

i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Dziecko powinno obserwować, 

badać, eksperymentować. Dzięki temu stosunek dziecka do obiektów 

przyrodniczych ekosystemów stanie się bardziej osobisty. Edukacja z zakresu 

ochrony i kształtowania środowiska człowieka powinna więc stanowić 

składową część działalności opiekuńczo-rozwojowo- wychowawczo-

dydaktycznej nauczyciela i rodziców. Ważne jest również to, aby poprzez 

konkretne działanie w środowisku i dla środowiska, dzięki swojej 

bezpośredniości, zadawaniu dorosłym „kłopotliwych, ekologicznych pytań”, 

wytykaniu sprawców zagrożeń, poznawaniu piękna swojego regionu– 

pobudzały do refleksji innych i zachęcały do działań na rzecz środowiska. 

Realizowanie różnorodnych zadań wychowawczo – dydaktycznych stwarza 

możliwości wielostronnego intensywnego uczestnictwa dziecka w działaniu, 

przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata. 

Naczelnym zadaniem podczas realizacji treści przyrodniczych jest takie 

ich opracowanie, aby potrzeba poznania wynikała z zainteresowania samego 

dziecka. 

Dziecko wieku przedszkolnego staje się coraz sprawniejsze. Poznawanie 

świata za pomocą działania i zmysłów jest dla niego sprawą naturalną. 



 

 

Zajęcia i zabawy związane z przyrodą posiadają szeroki zakres oddziaływań, 

wpływają one na wychowanie umysłowe, emocjonalne, społeczne  

i zdrowotne dzieci. A zatem podczas zajęć przyrodniczych istnieje możliwość 

wykorzystania nagromadzonych doświadczeń i wiadomości dzieci. 

Treści dotyczące poznawania przyrody obejmują przyrodę ożywioną  

i nieożywioną w zakresie odpowiadającym możliwościom dzieci 

 i uwzględniającym warunki środowiska lokalnego. Przedszkolaki poznają 

przyrodę w rozmaity sposób. W sposób pośredni za pomocą obrazów, 

dźwięków i mowy, ale przede wszystkim przez bezpośredni kontakt z jej 

wytworami lub zjawiskami. Poznają przyrodę tym lepiej, im bardziej 

interesują się danym obiektem, zjawiskiem, gdy obiekt ten czy zjawisko 

wymaga wykonywania określonych czynności praktycznych, gdy spełnienie 

operacji badawczych nie jest trudne, a badanie daje dzieciom radość 

 z odkrycia. 

W ramach edukacji przyrodniczej w przedszkolu dzieci rozwijają 

kompetencje intelektualne – umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, 

koncentrację uwagi, pamięć, umiejętność działania twórczego, podejmują 

 i doskonalą współpracę. 

Czynności poznawcze u dzieci w wieku przedszkolnym są mocno 

uwarunkowane przez uczucia, dlatego przeżycia związane z przyrodą mogą 

prowadzić do szczególnie intensywnego rozwoju umysłowego. Dziecko 

obserwując otaczający świat napotyka wiele problemów, z którymi nie 

zawsze radzi sobie samodzielnie. 

Świat przyrody jest doskonałym materiałem do rozwoju mowy. Poznając 

nowe zjawiska, zwierzęta, rośliny, oznaczenia czynności i właściwości 

dziecko poznaje nowe słowa. Wzbogaca się zasób słownictwa dziecka, 

zdolność i jasność wyrażania myśli, formułowania spostrzeżeń. 

W toku zabaw czy zajęć przyrodniczych powstają wielorakie możliwości 

ciekawych obserwacji i badań o różnym stopniu trudności. Różnorodne 

 i systematycznie prowadzone zajęcia przyrodnicze w znacznym stopniu 

rozwijają zdolność koncentrowania uwagi, uogólnień, umiejętność 

dokonywania klasyfikacji obiektów przyrodniczych ze względu na ich istotne 

cechy wyglądu i egzystencji. 

Wiek przedszkolny sprzyja kształtowaniu właściwych postaw i przekonań, 

takich jak na przykład troskliwość wobec żywych organizmów i związane 

z tym pragnienie ich ochrony i pielęgnacji. Opiekując się zwierzętami, 

roślinami, dbając na miarę swoich sił o środowisko, dzieci uczą się 

cierpliwości, wytrwałości, poczucia odpowiedzialności i koleżeństwa. 



 

 

Dzieci, które przyzwyczaiły się odkrywać w swoim otoczeniu przyrodniczym 

ciągle coś nowego, chętnie wędrują, sprawnie przechodzą po kamieniach  

i żwirze, nie odstrasza je zła pogoda. To wszystko wzmacnia je fizycznie, 

hartuje, odpręża ich układ nerwowy, rozwija sprawność i zręczność ruchową. 

 W przedszkolu wymienić można zajęcia przyrodnicze, w czasie których 

dzieci przez bezpośredni kontakt z przyrodą poznają otaczającą 

rzeczywistość.Są to: spacery, wycieczki, zajęcia w ogrodzie przedszkolnym 

oraz zajęcia w "kąciku przyrody". 

Spacery i wycieczki dostarczają dzieciom wielu przeżyć estetycznych, 

wzbogacają i uściślają wiadomości dzieci, kształcą procesy myślowe. 

Wyrabiają również zrozumienie dla pracy ludzkiej. Nie ulega wątpliwości, że 

spacery i wycieczki przyrodnicze przybliżają dzieciom dalsze środowisko jak: 

pole, las, łąka i utrwalają wiadomości o zwierzętach i roślinach, rozbudzają 

też zainteresowanie przyrodnicze. 

 Przedłużeniem zajęć w czasie spacerów i wycieczek są zajęcia 

organizowane w "kąciku przyrody". Jest to miejsce, w którym znaleźć 

możemy materiał przyrodniczy przyniesiony przez dzieci ze spacerów  

i wycieczek, rośliny doniczkowe i ozdobne, skrzynki z roślinami 

przeznaczonymi do hodowli i obserwacji. Tutaj właśnie dzieci przez 

bezpośredni kontakt z roślinami czy też zwierzętami uzyskują odpowiedzi na 

nurtujące je pytania i problemy. Dokonując prostych doświadczeń mają 

możliwość porównywania roślin w ich środowisku naturalnym i hodowanych 

w sali przedszkolnej oraz zaobserwowania wpływu warunków klimatycznych 

i środowiskowych na ich rozwój. 

Istnieją także zajęcia przyrodnicze, w czasie których dzieci poznają przyrodę 

przez pośredni z nią kontakt, za pomocą gier i zabaw dydaktycznych, 

obrazków, nagrań itp. Z roślinami i zwierzętami dziecko może spotykać się w 

życiu codziennym, dzięki bezpośrednim kontaktom, natomiast oglądając film, 

obrazki itp. przypomina sobie i utrwala ich wygląd, charakterystyczne cechy. 

W procesie poznawania przyrody przez dzieci w wieku przedszkolnym należy 

uwzględnić konieczność zastosowania zdobytych wiadomości i umiejętności 

w nowych sytuacjach, w toku różnorodnych zabaw. 

 

 W działalności zabawowej wyróżniamy grupy zabaw: 

 

• zabawy manipulacyjne- wynikają z potrzeby badawczej dzieci. Do nich 

można zaliczyć te, do których dzieci wykorzystują suche rośliny, 

• zabawy konstrukcyjne- występują w powiązaniu z manipulacyjnymi. 

Dzieci mogą wykorzystywać materiał przyrodniczy i łączyć go z innymi 

rodzajami tworzywa do wykonania np. postaci, kompozycji płaskich  

i przestrzennych. W trakcie tych zabaw można poprosić, aby dzieci określały 

wielkość, kształt lub porównywały z innymi elementami, 

• zabawy tematyczne- są najczęściej związane z życiem zwierząt. Ważne 



 

 

znaczenie dla dzieci mają tu rekwizyty. Dlatego należy dostarczać dzieciom 

kukiełek, masek postaci, które będą się wiązać z realizowanym tematem. 

Rekwizyty mogą wykonywać także same dzieci, 

• zabawy dydaktyczne- polegają na wykonaniu określonego zadania. Do ich 

realizacji przedszkolaki wykorzystują wiadomości zdobyte w czasie 

obserwacji obiektów i zjawisk przyrodniczych. Do tych zabaw zalicza się 

również zagadki, układanki, gry, rebusy. 

Rozwiązywanie zagadek przez dzieci sprzyja kształtowaniu właściwych 

pojęć. Zagadki dla dzieci przedszkolnych powinny być stosowane głównie na 

podstawie oglądanych przez nie obiektów a treść zagadek należy dostosować 

do wieku dzieci i ich możliwości poznawczych. 

• zabawy ruchowe- także sprzyjają utrwalaniu wiadomości przyrodniczych. 

I tak, naśladowanie ruchów zwierząt jest okazją do utrwalania ich nazw  

i charakterystycznych cech. 

W poznawaniu przyrody dużą rolę spełniają zabawy manipulacyjne  

i konstrukcyjne, które przybierają charakter twórczości artystycznej a także 

zabawy dydaktyczne. 

Zabawa jest więc niewątpliwie formą, w której wyraża się, przede wszystkim 

własna aktywność dziecka w stosunku do przyrody. 

 

Celem kształtowania pojęć przyrodniczych na poziomie wychowania 

przedszkolnego jest: 

*rozbudzanie zainteresowań przyrodą, światem, jego różnorodnością, 

bogactwem i pięknem, 

*rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji i wnioskowania, 

*kształcenie rozumienia zjawisk i przemian zachodzących w przyrodzie, 

*kształtowanie postaw proekologicznych, 

*nabywanie umiejętności interpretowania zjawisk przyrodniczych oraz 

dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, 

*poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu, 

*kształtowanie postaw związanych z tożsamością kulturową regionu, 

*przygotowanie do właściwego reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające 

zdrowiu i życiu, 

*rozbudzanie w dzieciach naturalnej skłonności do dobrego traktowania 

zwierząt, 

*zapoznanie z problemem ochrony środowiska i segregacji odpadów, 

*dostarczanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody: terenów zielonych  

w miastach, w szczególności ochrona drzew, krzewów, zwierząt (zwłaszcza  

w okresie zimy);w najbliższym otoczeniu dzieci w trudnym okresie zimy; 

zbieranie karmy, koców dla zwierząt ze schroniska, dokarmianie ptaków, 

*inicjowanie i podejmowanie prac na rzecz ochrony środowiska 

przyrodniczego. 



 

 

 

Formy, metody i środki dydaktyczne kształtujące pojęcia z zakresu 

przyrody ożywionej i nieożywionej u dzieci w wieku przedszkolnym: 
-wycieczki i spacery do różnych ekosystemów, instytucji, zakładów pracy, 

muzeów itp., 

-prace praktyczne na rzecz ochrony i kształtowania środowiska, 

- udział w akcjach związanych z ochroną naturalnego środowiska człowieka, 

-konkursy i uroczystości o tematyce ekologicznej, 

-propagowanie idei ochrony i kształtowania środowiska człowieka, 

-odbiór audycji radiowych, telewizyjnych, przeglądanie czasopism, albumów 

przyrodniczych oraz innych źródeł wiedzy o stanie i pięknie środowiska 

przyrodniczego oraz jego ochronie i kształtowaniu. 

Równie ważny, w edukacji przyrodniczej dzieci, jest dobór stosowanych 

metod. Istotne jest, by były to metody wynikające z koncepcji wielostronnego 

kształcenia. 

Będą to cztery grupy takich metod: 

1. metody asymilacji wiedzy oparte na aktywności poznawczej o charakterze 

reproduktywnym: 

- pogadanka - rozmowa nauczyciela z dziećmi polegająca na tym, że 

nauczyciel zadając pytania przewiduje odpowiedzi dzieci, 

- praca z książką - omawianie ilustracji zawartych w książce; 

2. metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy oparte na aktywności 

poznawczej, związanej z rozwiązywaniem problemów: 

- metoda problemowa - rozwiązywanie problemów ekologicznych w ciągłej 

interakcji między nauczycielem a dziećmi,  

- metoda sytuacyjna - wprowadzenie dzieci w konkretną sytuację, dzieci 

muszą ją zrozumieć i podjąć decyzje związane z jej rozwiązaniem oraz 

przewidzieć skutki tych decyzji, 

- burza mózgów - rozwiązywanie określonego zadania lub problemu 

zespołowo, dzieci podają jak najwięcej pomysłów, z których wybiera się 

najlepszy, 

- gry dydaktyczne - wykorzystywane na zajęciach i podczas samodzielnego 

działania dzieci, występuje w nich element zabawowy. 

3. metody waloryzacyjne (eksponujące) cechujące się przewagą aktywności 

emocjonalnej i artystycznej, 

- metody impresyjne - polegają one na uczestniczeniu dzieci  

w eksponowanych wartościach związanych z ochroną i kształtowaniem 

naturalnego środowiska, 

- metody ekspresyjne - polegają one na wyrażaniu własnych przeżyć, doznań, 

uczuć w konkretnej działalności na rzecz środowiska a także w twórczości 

plastycznej, konstrukcyjnej i słownej, 

4. metody praktyczne oparte na aktywności praktyczno - technicznej. 

- eksperyment - prowadzony przez dzieci w warunkach naturalnych lub  

w kąciku przyrody. 



 

 

Za szczególnie przydatne do realizacji treści przyrodniczych w przedszkolu 

uważa się również: 

1)metody kierowania samodzielną pracą dzieci tj. obserwacja, praca 

w ogrodzie przedszkolnym i kąciku przyrody, praca z książką, zajęcia 

plastyczne, 

2)metody poszukujące tj. rozmowa, pogadanka heurystyczna, 

3)metody podające tj. opowiadanie i opis, czytanie. 

Dobór określonych metod zależy od treści przekazywanych dzieciom. W celu 

uatrakcyjnienia zajęć warto łączyć dwie lub trzy metody na jednym zajęciu. 

W procesie edukacji przyrodniczej ważnym czynnikiem są środki 

dydaktyczne. Pełnią one wiele funkcji. Służą zdobywaniu wiadomości  

i wyrabianiu właściwych postaw wobec przyrody i kształtowania środowiska. 

W przedszkolu można wykorzystać następujące środki dydaktyczne: 

- okazy naturalne, 

- środki wizualne: filmy, fotografie, ilustracje, obrazy, reprodukcje obrazów, 

rysunki, 

- środki słuchowe: audycje radiowe, piosenki, wiersze, opowiadania, 

inscenizacje i inne teksty literackie, odgłosy zwierząt, ptaków, 

- środki manipulacyjne: karty, domino, gry planszowe, loteryjki itp., 

- środki i urządzenia techniczne: lupa, mikroskop, akwaria, terraria, różne 

naczynia. 
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Kącik małego czytelnika 
 

 

„Suknia Pani Wiosny” 
 

 Dwa jeże z niecierpliwością wyczekiwały nadejścia pani Wiosny. 

Wiedziały, że jest to piękna pani, która znana jest z tego, że jest bardzo 

elegancka. Znana jest z tego, że przychodzi z wizytą w bardzo pięknych 

sukniach. A czym nas zaskoczy tej wiosny? Jeże były tego bardzo 

ciekawe. 

 - Ja myślę, że pani Wiosna w tym sezonie pojawi się w długiej 

żółtej sukni. W kolorze słońca będzie jej do twarzy. Może wówczas 

bardziej spodoba się słońcu i dzięki temu przyjdą ciepłe dni. 

 - A ja myślę, że pani Wiosna przybędzie w sukni w kolorze 

zielonym. Będzie w niej wyglądać bardzo świeżo. Jak przejdzie się  

w niej po polach, to na pewno trawa będzie chętniej rosła. 

 - Ładnie będzie wyglądać w suki błękitnej. Jak w niej nad rzeką 

stanie, wszelkie lody wnet się roztopią, a źródlana woda popłynie aż do 

morza. 

 - Najładniej będzie wyglądać w sukni w kwiaty. Wokół niej będą 

latać motyle. Wówczas świat będzie bardziej kolorowy. 

 Tak mijały kolejne dni, a wiosny nikt nie widział. Jeże zaczęły się 

zastanawiać, cóż takiego się stało z panią Wiosną? Dlaczego ich nie 

odwiedza? 

  - Może pani Wiosna zniszczyła suknię w podróży i nie może się 

nam teraz pokazać? 

 - A może pani Wiosna pobrudziła suknię błotem i musi ją 

wyczyścić zanim się nam w niej pokaże? Mijały kolejne dni, a jeże 

ciągle wiosny nigdzie nie widziały. Było to bardzo dziwne. Aby to 

wyjaśnić udały się do sowy, która ponoć wszystko wiedziała. 



 

 

 - Sowo, powiedz nam, dlaczego pani Wiosna nie chce na 

odwiedzić? - zapytały jeże. 

 - Jak to, przecież była u was wczoraj, przedwczoraj i przed- 

przedwczoraj. Jest u was od już od wielu dni – wyjaśniła sowa. 

 - Jak to, my przecież jej nie widzieliśmy – dziwiły się jeże. 

- Może nie przyglądaliście się zbyt uważnie – wytknęła sowa. 

 - Wyglądaliśmy wiosny codziennie. Na pewno jej nie było – 

upierały się jeże. 

 - Ależ była – równie uparcie odpowiedziała sowa. - Jeśli tak, to  

w jakiej była sukni? – zapytały jeże, chcąc tym samym dowieść, że to 

one mają rację. 

 - Suknia pani Wiosny jest w kolorze wiosny – wyjaśniła sowa 

dodając - gdy ogrzewa was w południe ciepłym słońcem ma suknie w 

kolorze żółtym, gdy spaceruje po łące, jej suknia jest zielona, gdy nad 

wodą stoi, suknia jest niebieska, a gdy na tle kwitnącego sadu się 

pojawia, to suknię ma koloru kwiatowego. 

 - To dlatego pani Wiosny nie możemy zobaczyć – stwierdziły jeże. 

-Ależ przeciwnie, panią Wiosnę widać wszędzie. Jeśli dostrzeżecie 

ciepłe słońce, zieloną trawę, płynącą wodę w rzece, czy kwitnące 

kwiaty, bądźcie pewni, że za tym wszystkim stoi pani Wiosna. Jeże 

wracając od sowy uważnie się rozglądały. Tym razem bez trudu 

odnalazły panią Wiosnę. 
 

 

Źródło: internet 

 

„Portret Wiosny” 

 

Dorota Gellner 

Oto wiosna na obrazku. 

Grzeje uszy  

w słońca blasku.  

Kwiat jej zakwitł  

na sukience, 

i na ręce.  

Szpak jej w bucie  

gniazdo uwił  



 

 

choć o gnieździe  

nic nie mówił.  

A na palcu  

siadł skowronek  

i wygląda  

jak pierścionek! 

 

                                                   
 



 

 

 

 

Rola książki w życiu dziecka przedszkolnego 

Warunki życia współczesnej rodziny sprawiają, że coraz mniej czasu 

rodzice  i dzieci spędzają razem przy wspólnej zabawie. Dorośli 

zaabsorbowani pracą zawodową i obowiązkami domowymi często 

wykorzystują telewizję i komputer jako sposób na zajęcie dzieci. 

Odpowiednio dobrane programy mogą być niewątpliwie cennym źródłem 

wiedzy o świecie. 

 

Wymaga to jednak aktywnego udziału dorosłego jako selekcjonera i komentatora 

przekazywanych treści. Dzieci często oglądają telewizję kilka godzin dziennie, 

 a komputerowe gry i bajki dostarczają wzorów przemocy. Także forma przekazu – głośna 

muzyka, szybko zmieniające się obrazy nie sprzyja rozwijaniu wrażliwości, wyobraźni 

 i refleksyjności dzieci. Wydaje się, że w wielu rodzinach telewizor i komputer zastąpił 

jeden z najbardziej cennych sposobów spędzania czasu, jakim jest czytanie dzieciom 

książek. Pewne nadzieje na poprawę tego stanu budzi pojawienie się na naszym rynku 

dużej liczby pięknych i cennych pozycji wydawniczych. Ładna, kolorowa książka, bogato 

ilustrowana przyciąga oko dziecka i dorosłego, zachęca do sięgnięcia po nią i przeczytania. 

 

Książka dostarcza wiedzy o świecie, systematyzuje i uczy myślenia. Prowadzi do 

pojawiania się twórczego stosunku do otoczenia. Dzieje się tak od najwcześniejszych lat 

życia dziecka dzięki rodzicom, którzy są łącznikiem między nim a książką. Rodzice 

dostarczają dziecku tworzywa, jakim jest odpowiednia do wieku lektura zachęcają do 

czynnego oglądania (słuchania, nazywania), opowiadania. W miarę dorastania dziecka 



 

 

kształtują się coraz bardziej złożone formy poznania (myślenie przyczynowo-skutkowe, 

krytycyzm, twórcza wyobraźnia).Aby dziecko mogło korzystać z książki w sposób 

twórczy, trzeba pomóc mu w dochodzeniu do samodzielnego wyboru tekstu, zachęcić do 

stawiania pytań i dzielenia się wrażeniami. W ten sposób rodzice i dzieci stają się 

aktywnymi partnerami podczas czytania, co sprawia im przyjemność i daje satysfakcję. 

Ponadto, dziecku zapewnia poczucie bezpieczeństwa i emocjonalnej bliskości z matką 

 i ojcem. 

Początkowo źródłem przeżyć emocjonalnych dla dziecka jest sytuacja czytania, a dopiero 

w dalszej kolejności źródłem przeżyć staje się treść czytanej książki. Dla uzyskania 

pożądanych efektów wychowawczych ważny jest starannie dobrany i przemyślany dobór 

książek do czytania w zależności od wieku dziecka i jego rozwoju. 

Przede wszystkim książka powinna być dla dziecka ciekawa, zrozumiała, zgodna z jego 

zainteresowaniami. Tematyka może być wspólna dla dzieci młodszych i starszych, ale  

o różnym stopniu trudności. Szata graficzna powinna przyciągać wzrok i uwagę. 

Książki dla dzieci najmłodszych powinny mieć twarde okładki, nie muszą mieć dużo 

tekstu, mogą być przeznaczone do rozpoznawania przedmiotów, nazywania ich  

i opowiadania o czynnościach z nimi związanych. Treść powinna być bliska codziennemu 

doświadczeniu dziecka. Następnie mogą się pojawiać proste, krótkie opowiastki, historyjki 

stanowiące całość. Dorosły może czytać podpisy pod nimi lub je opowiadać i zachęcać 

dziecko do samodzielnego mówienia o tym, co widzi i o tym czego się domyśla. Kolejnym 

stopniem wtajemniczenia mogą być książki, w których dziecko jest aktywnym twórcą 

dalszej części historyjki. 

Dobrym zajęciem rozwijającym dziecięcą wyobraźnię, pamięć i chęć aktywnego działania 

są wiersze i piosenki, a także wyliczanki i zabawy paluszkowe. Ich forma odpowiada 

szczególnej wyobraźni dzieci na rytm, rym i melodię. Innym typem lektury, ważnym 

przede wszystkim dla rozwoju systemu wartości i kształtowania pojęć moralnych, jest 

tajemniczy świat baśni. Dzięki niemu dziecko odkrywa pojęcie dobra i zła, winy i kary 

oraz zadośćuczynienia i nagrody. Poprzez identyfikację z baśniowym bohaterem może 

zaspokajać własne potrzeby, doznawać różnych uczuć. Baśnie rozwijają wyobraźnię, 

umiejętności opowiadania i twórczość plastyczną. Rolą dorosłego jest z jednej strony 

stworzenie odpowiedniego klimatu bliskiego jej treści, z drugiej współuczestniczenie  

w przeżywaniu dziecka, danie mu wsparcia uczuciowego, płynącego z bliskiego i ciepłego 

kontaktu. Oprócz tradycyjnie znanych baśni Andersena czy braci Grimm zachęcam do 



 

 

czytania polskich baśni ludowych i innych krajów. Oprócz wartości wspólnych wszystkim 

baśniom zawierają one specyficzne dla danego narodu pierwiastki kulturowe oraz 

językowe. 

Inne formy książkowe, z jakimi obcuje dziecko, to powieść dla dzieci, komiks a także 

książki przyrodnicze, historyczne, techniczne oraz encyklopedie. Należy pamiętać także  

o czasopismach dla dzieci, których urozmaicona treść i forma zawiera dodatkowo gry  

i zabawy umysłowe, takie jak: rebusy, zagadki, krzyżówki itp. Oto kilka rad praktycznych: 

1. Od najmłodszych lat dziecka twórzmy dobrą atmosferę dla wspólnego czytania. Nawet 

jeśli nasze dziecko opanowało już umiejętność czytania, nie pozostawiajmy go samotnie  

z książką, gdy zgłasza potrzebę przeczytania mu czegoś. 

2. Oprócz czytania w dowolnym momencie dnia warto mieć stały czas przeznaczony na 

ten cel, np. przed snem. 

3. Czytajmy na raz niewielkie całości lub część większej całości. Pozwoli to dziecku na 

lepsze zrozumienie i przeżycie utworu. 

4. Pozwólmy dziecku wielokrotnie wracać do tej samej książki. Zdobywa ono w ten 

sposób doświadczenie powtarzalności zdarzenia, treści, towarzyszące mu uczucia. Ćwiczy 

pamięć. 

5. Wyjaśniajmy znaczenie trudniejszych terminów. 

6. Podtrzymujmy zapoczątkowany przez dziecko dialog na temat tego, o czym czytamy, 

pojedynczych wątków lub swobodnych skojarzeń. 

7. Jeśli dziecko przerywa nam czytanie, by porozmawiać na temat związany z lekturą, 

rozwijajmy temat rozmowy spokojnie i w miarę potrzeby powróćmy do czytania. 

8. Jeżeli dziecko przerywa nasze czytanie i zajmuje się czymś innym, ustalmy z nim czy 

rzeczywiście chce słuchać. 

9. Rozmawiajmy z dzieckiem o czytanym utworze, ale bez natrętnego dydaktyzmu. 

 

Mam nadzieję, że tych kilka refleksji uświadomi rodzicom, że mimo "zabiegania" można 

poświęcić więcej uwagi dziecku. Rodzice mogą odkryć, jak wiele radości sprawia 

wspólnie czytana bajka, czas spędzony razem, a nie obok siebie. Maluch siedzący na 

kolanach mamy czy taty czuje się kochany, potrzebny i ważny. Po prostu – szczęśliwy. 

Źródło: internet 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi Państwa na istniejący problem. 

 

Problem nadwagi, czy otyłości dzieci w wieku przedszkolnym dotyczy około 20% dzieci 

w wieku przedszkolnym. Zarówno nadwaga, jak i otyłość mają negatywne skutki 

psychospołeczne. Dzieci otyłe są często dyskryminowane przez rówieśników, a nawet 

dorosłych. 

OTYŁOŚĆ - jest to nadmiar masy ciała spowodowany 

zwiększeniem ilości tkanki tłuszczowej w organizmie. 

 

Otyłości lub nadwadze dzieci w wieku przedszkolnym towarzyszą: 

 zaniżona samoocena 

 brak kontaktu z rówieśnikami 

 wycofanie 

 niechęć do podejmowania działań 

 apatia 

 niechęć ruchowa 

 ucieczka w działania, które nie wymagają wysiłku ruchowego (oglądanie 

bajek, rysowanie). 

         

            Otyłość obniża jakość życia. 

 



 

 

U dzieci otyłych w wieku przedszkolnym stwierdza się również częstsze, niż u ich 

zdrowych rówieśników występowanie różnorodnych problemów zdrowotnych. 

 

Do typowych należą: 

 zaburzenia układu oddechowego (bezdechy w czasie snu, astma, 

ograniczona tolerancja wysiłku) 

 powikłania ortopedyczne (płaskostopie, piszczel szpotawa, złamania 

przedramienia) 

 powikłania endokrynologiczne (cukrzyca jak u dorosłych, przedwczesne 

dojrzewanie, zmiany torbielowate jajników, niedoczynność jąder) 

 podwyższenie stężenia tłuszczów w surowicy krwi - zwykle dochodzi do 

podwyższenia tzw. złego cholesterolu (LDL) i trójglicerydów oraz obniżenie tzw. 

dobrego cholesterolu (HDL) 

 nadciśnienie 

 stłuszczenie wątroby i kamica żółciowa 

 i inne. 

Mniej jedzenia, a więcej ruchu to podstawowe cele i sposoby zapobiegania otyłości. 

 

Najczęstsze błędy popełniane w żywieniu 3–6-latków: 

 nadmierna podaż soli i cukru 

 nadmierna podaż soków i słodkich herbatek 

 stosowanie z wygodnictwa mało urozmaiconej diety 

 pośpiech przy jedzeniu 

 zła atmosfera w czasie wspólnych, rodzinnych, posiłków (tzw. jedzenie na 

kolanie, przed telewizorem) 

 wysokokaloryczne przekąski w ciągu dnia (dokarmianie między posiłkami). 

Pamiętajmy! Otyłość jest chorobą, a nie tylko defektem kosmetycznym, należy ją leczyć, 

aby nie doszło do dalszych powikłań zdrowotnych. 

 przełamanie barier psychicznych zniechęcających dzieci otyłe do 

uprawiania ćwiczeń fizycznych 

 wyrabianie nawyku czynnego wypoczynku 

 rozbudzenie zainteresowań różnymi formami ruchu 

 zmiana nawyków żywieniowych (Rodzice, lekarze, nauczyciele) 

 stałe godziny posiłków i nieomijanie posiłków 

 zamiana soków i słodkich napojów na wodę mineralną. 

Pamiętajmy, jeśli zauważymy problem u dziecka skontaktujmy 

się z lekarzem i dietetykiem - im wcześniej tym lepiej. 

 



 

 

TRADYCJE WIELKANOCNE. JAK TO BYŁO KIEDYŚ? 

Ś wi ę t a  w ie lk ano cn e  t o  w yj ą t k ow y cz as ,  w  k t ó r ym  s ym b o l i czn e  

o b rz ęd y r e l i g i jn e ,  t r ad yc j a  l ud o w a i  św i a t  p rz yr o d y s p l a t a j ą  s i ę   

w  j ed no .  Ch rz eś c i j an i e  ś wi ę t u j ą  zwyc i ę s t w o  J ezus a  nad  śmi e r c i ą ,  

p rz yr o d a  bu dz i  s i ę  d o  ż yc i a  p o  z im ie ,  z aś  t r ad yc j e  l u do w e  z a ró wn o 

u p ami ę tn i a j ą  w yd a r z en i a  sp rz ed  p onad  20 00  l a t ,  j ak  i  p od k r eś l a j ą  

n a tu r a l n e  p rz emi any w  p rz yr o d z i e  -  w i osn a  r ozp o cz yn a  no w y c yk l  

ż yc i a ,  ob s i ew an i a ,  zb i e r an i a  p l on ów  i  c i esz en i a  s i ę  n i mi .  

Warto wraz z dziećmi obserwować te przemiany, poznawać tradycje i zwyczaje,  

a rozmawiając o ich znaczeniu zwrócić uwagę na ten naturalny rytm życia, któremu 

wszyscy podlegamy, i który odzwierciedlają i podkreślają niektóre z naszych zwyczajów 

 i tradycji. 

Ważne momenty i wybrane zwyczaje 

 

Karnawał i ostatki – od dawna ludzie między świętem 3 króli a Środą Popielcową bawili 

się, jedli i tańczyli – później, w okresie Wielkiego Postu, nie było o tym mowy! Post był 

bardzo surowo przestrzegany. Dlatego podczas ostatków popularny był zwyczaj wnoszenia 

między bawiących się szkieletu śledzia – miało to oznaczać zakończenie zabawy  

i przypomnieć o nadchodzących dniach, kiedy jedzono dość biednie. Niektóre zabawy 

odwiedzał też dziad zapustny, który o północy wyganiał bawiących się do domu. 

Środa popielcowa – zaczynamy wtedy czas pokuty, przygotowania do świąt. Posypanie 

głowy popiołem przypomina, że jesteśmy śmiertelni i odwiedzamy ten świat tylko “na 

chwilę”, dlatego powinniśmy starać się żyć jak najlepiej. Słyszymy wtedy słowa 

“Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. 

Wielki Post – dawniej obchodzono go bardzo surowo. Nie było mowy o zabawach, 

muzykowaniu czy tłustym jedzeniu. Na Wielki Post nawet organy w Kościele milkły – tak, 

jak współcześnie w Wielki Piątek. Nie było też dzwonków – zamiast nich słychać było 

kołatki. W tym czasie ludzie więcej się modlili, pomagali ubogim i przygotowywali się do 

Świąt, zarówno duchowo jak i praktycznie – np. sprzątając obejście i przygotowując 

ozdoby świąteczne. Warto wiedzieć, że Wielki Post pokrywa się w czasie z tzw. 

przednówkiem – w gospodarstwach zapasy zimowe powoli się kończyły, a na polach 

często leżał jeszcze śnieg, nie było nowych zbiorów. Konieczne było zatem oszczędzanie 

jedzenia. Nie jedzono też jajek, ponieważ odkładano je na święta. Post miał zatem wymiar 

nie tylko religijny, ale też bardzo praktyczny! 

Śródpoście – tradycyjnie jest to 4 niedziela Wielkiego Postu. Wtedy na jeden dzień 

powracała do kościoła i domostw radosna atmosfera. Po pierwsze ma ona przypominać, że 

cały Wielki Post, który był dawniej trudny i bardzo poważnie traktowany, służy 

oczekiwaniu na bardzo radosne wydarzenie – Zmartwychwstanie! Dlatego w tą niedzielę 

śpiewa się pełne nadziei pieśni, słychać dzwony i muzykę. Ciekawym zwyczajem było 

wielkie hałasowanie na polach i łąkach – dzieci z grzechotkami, kołatkami i innymi 



 

 

hałasującymi instrumentami biegły budzić hałasem przyrodę, żeby na święta i na wiosnę 

wszystko się zazieleniło i zaczęło kwitnąć. 

Niedziela Palmowa – upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tradycyjnie palmy robiono 

z tych roślin, które rosły nad rzeką – bo płynąca w nich woda dawała roślinom zieleń  

i życie, te rośliny odradzały się po zimie najszybciej. Była to między innymi wierzba i 

trawy oraz trzciny nadrzeczne. 

Uplecionymi i poświęconymi palemkami po mszy w Niedzielę Palmową lekko się 

okładano nawzajem, mówiąc: “Nie ja biję, palma bije, za tydzień wielki dzień, na 6 noc – 

Wielkanoc”. Miało to przypomnieć o zbliżających się wielkimi krokami świętach  

i przynieść szczęście. Palemkami klepano też zwierzęta, by były zdrowe przez cały rok. 

Palmy zatknięte w domu, np. za obraz, miały chronić dom przed gromami w czasie burzy, 

a wszystkich domowników – przed złymi mocami, chorobami i nieszczęściem. 

W Wielki Czwartek chłopcy ze wsi wyganiali Wielki Post, hałasując kołatkami (dzwony 

kościelne milczały aż do Niedzieli Wielkanocnej). Dzieci robiły dobry uczynek i przy 

okazji świetnie się bawiły. Do dziś księża praktykują w ten dzień obrzęd polewania stóp 

dwunastu mężczyznom. To na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z apostołami. 

Wielki Piątek to dzień wyciszenia. W Kościele nie ma mszy świętej (to jedyny taki dzień 

w roku), natomiast gromadzą się tam wierni, którzy modlą się w ważnych dla siebie 

intencjach. W niemal każdym polskim kościele jest nocne czuwanie przy grobie Jezusa, 

którego pilnują strażnicy (strażacy, harcerze, żołnierze). Dawniej piątkowe modlitwy były 

bardziej widowiskowe. Pojawiały się procesje grzeszników odzianych w worki żałobne, 

którzy kładli się krzyżem na podłodze i przepraszali za swoje grzechy. 

Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. Podczas nabożeństwa w tym dniu święci się ogień, 

wodę i ciernie. Ogień symbolicznie spala to, co stare, woda daje życie. Dawniej wodą 

spryskiwano dom, by rok był spokojny. Podsycano ogień i wrzucano do niego leszczyny. 

Popiół rozrzucano w dniu pierwszej orki, co miało zapewnić szczęście i dostatek. Dziś 

ogień pełni inną rolę, służy do odpalenia paschału, czyli wielkiej świecy, która pali się aż 

do końca świąt Wielkiej Nocy. Paschał stoi tuż przy ołtarzu. 

Sobota to również dzień święcenia pokarmów. Zgodnie z tradycją święconka powinna 

zostać przygotowana już w Wielki Piątek. 

Skąd wziął się zwyczaj święcenia pokarmów? 

Chrześcijański zwyczaj święcenia pokarmów narodził się w VIII wieku, choć w Polsce 

przyjął się dopiero w XIV. Początkowo święcono wszystkie produkty, jakie znalazły się na 

stole. Księża musieli więc się nieco nabiegać, odwiedzając domy bogatych chłopów. By 

ułatwić im proceder, święcenia przeniesiono do kościołów, a suto zastawiane stoły 

zamieniły się w symboliczne koszyki. W różnych regionach Polski koszyczek wielkanocny 

wygląda nieco inaczej, są jednak podstawowe produkty, bez których nie powinniśmy się 

wybierać na święcenie. Jakie? 

 



 

 

Do koszyczka wkładamy: 

 

 Baranka – symbol zwycięstwa życia nad śmiercią, 

 chleb- podstawowy produkt, symbolizuje ciało Chrystusa, 

 jajka – symbol rodzącego się życia, 

 kiełbasa i wędliny- symbolizują dostatek, płodność i zdrowie, 

 chrzan – symbol siły fizycznej i krzepy, 

 wędlina – symbol płodności i dostatku, 

 ser – symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych oraz przyjaźni między 

człowiekiem i zwierzętami, 

 sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota prawdy, 

 ciasto -(babka) – symbol wszechstronnych umiejętności i doskonałości, 

 masło- symbol dobrobytu. 

 Niektórzy z nas na siłę jednak wkładają do święconki rzeczy, które absolutnie nie 

powinny się tam znaleźć. Jakie? 

Święconka: Czego nie powinno się wkładać do koszyczka wielkanocnego? 

- czekoladowego zajączka - wbrew pozorom zajączek jest świeckim symbolem i nie ma 

nic wspólnego z chrześcijaństwem, 

- alkoholu,   

- rzeczy użytkowych, 

- maskotek. 

Koszyk powinien być ozdobiony wyłącznie wstążką, bukszpanem lub serwetką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Naturalnie barwiono jeden z ważniejszych symboli świąt Wielkiej Nocy – jajka. Ten 

symbol rodzącego się życia odnosi się także do Jezusa, który pokonał śmierć.  

Dawniej wierzono, że pisanki mają magiczną moc, np. mogą uzdrawiać chorych. Nigdy 

ich nie lekceważono. Dziś o ich mocy przypominamy sobie właśnie podczas Wielkanocy – 

to przecież jajka są pierwszą potrawą spożywaną w Niedzielę Wielkanocną. Składamy 

sobie życzenia i dzielimy jajkiem. 

 

 

 

Wielkanoc, tak jak Boże Narodzenie, ma swoje specjały. Zgodnie z tradycją należy je 

przygotować właśnie w piątek. Trzeba się spieszyć, ponieważ po sobotnim święceniu nie 

powinno się już nic sprzątać ani przygotowywać. To czas, kiedy należy duchowo 

przygotować się na zmartwychwstanie Jezusa. 

Tradycyjne świąteczne potrawy to: 

 żurek – czyli barszcz biały, 

 kiełbasa – zwykle biała, na ciepło, 

 szynka wędzona w jałowcowym dymie, 

 ćwikła z chrzanem, 

 pieczone mięso, 

 własnoręcznie wykonana babka, 

 mazurek z artystycznymi dekoracjami, 



 

 

 pascha, 

 kołacz, 

 sernik (kiedyś zwany przekładańcem). 

Według tradycji stół świąteczny powinien być przykryty białym obrusem  

i udekorowany liśćmi bukszpanu. Na środku stołu stawiamy baranka, np. na łączce  

z rzeżuchy. Rzeżucha to symbol sił witalnych i rodzącego się życia. W Niedzielę 

Wielkanocną świętujemy! Wstajemy bardzo wcześnie, by pójść na mszę zwaną 

rezurekcyjną. Niedziela to najważniejsze święto chrześcijańskie, nazywane dawniej 

Paschą. Następnie zasiadamy do świątecznego rodzinnego śniadania. Wielkanocna 

Niedziela to czas przeznaczony na rodzinne biesiadowanie. Dzieci bawią się  

w poszukiwanie prezentów podrzuconych przez zajączka. 

Wielkanocny Poniedziałek (lany poniedziałek, śmigus-dyngus) to czas radości, zabawy, 

psikusów, na które wszyscy czekali przez cały okres postu. W tym dniu polewamy się 

wodą. Dawniej śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami – śmigus oznaczał tradycyjne 

smaganie, czyli uderzanie wierzbowymi gałązkami lub polewanie wodą. Wszystko  

w formie zabawy – chłopcy smagali dziewczęta po gołych łydkach. Dyngus to inaczej 

wykup. Chłopcy chodzi od domu do domu i w zamian za życzenia i śpiew domagali się 

wykupu w postaci pisanek, słodyczy, pieniędzy. Z czasem połączono te zwyczaje i dziś 

tylko polewamy się wodą. Dawniej chodzono po wsi z kogutem – symbolem sił witalnych 

i urodzaju. Kogutek był mile widzianym gościem w każdym gospodarstwie. Z czasem 

żywe zwierzęta zastąpiły te gliniane, drewniane. W Wielkanocny Poniedziałek święci się 

pola. Gospodarze wyruszają w procesji na pola. Święcą je palmami nasączonym wodą.  

Z tych pal robią krzyżyki i wbijają w ziemię, aby zapewnić sobie dostatek. To okazja do 

spotkań towarzyskich i rozmów, cieszenia się wspólnie spędzanym czasem i budzącą się 

do życia przyrodą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Bajeczka wielkanocna” 

Zniosła Kura cztery jajka. - Ko-ko-ko-ko - zagdakała zadowolona - leźcie tu 

cichutko, to nikt was nie znajdzie - i poszła szukać ziarenek na podwórku.  Ale 

Jajka, jak to Jajka, myślały, że są mądrzejsze od Kury i zamiast leżeć cichutko 

turlały się i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je Kot.  

- Mrau - powiedział, przyglądając się Jajkom - Cztery świeżutkie jajka, będzie 

z was pyszna jajecznica, mrau!  

- Nie, nie, nie! - trzęsły się ze strachu Jajka - Nie chcemy skończyć na patelni!  

- Ale co robić, co robić, co robić? - postukiwały skorupkami.  

- Ja uciekam – zawołało pierwsze Jajko i poturlało się przed siebie – Nie dam 

się usmażyć! A po chwili wróciło i zaśpiewało wesoło. Jestem czerwone 

 w czarne kropeczki, nikt nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki. - Co się 

stało, co się stało? - dopytywały się pozostałe Jajka.  

- Pomalował mnie pędzelek kolorowa farbą i już nie jestem zwykłym Jajkiem 

tylko wielkanocną pisanką.  

Drugie Jajko nie zastanawiało się długo, poturlało się tak szybko jak umiało, 

by po chwili wrócić i zaśpiewać grubym głosem:  To nie jajko tylko tygrys, nie 

rusz mnie bo będę gryzł.  

I rzeczywiście, wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto-czarne paski.  

- I ja też, i ja też! – wołało trzecie turlając się wesoło.  

- A co ono jeszcze wymyśli? – zastanawiały się Jajko-biedronka, Jajko-tygrys  

i Jajko-jajko. A trzecie właśnie wróciło całe zieloniutkie, śmiejąc się i 

popiskując: Jestem żabką, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? Nie!  

Jajko-biedronka, Jajko-tygrys i Jajko-żabka były z siebie bardzo zadowolone. 

Tylko to czwarte leżało blade ze strachu i trzęsło się.  

- Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić?  

- Pospiesz się - mówiły kolorowe Pisanki do czwartego Jajka - bo będzie za 

późno. I właśnie wtedy znowu nadszedł Kot.  

- Czy ja dobrze widzę? Zostało tylko jedno jajko? - mruczał niezadowolony - 

Trudno, będzie jajecznica z jednego jajka - i pomaszerował do kuchni. 

Czwarte Jajko ze strachu trzęsło się tak bardzo, że nagle - trach! - skorupka 

zaczęła mu pękać. - Ojej, ojej, ratunku! - wołały przestraszone Pisanki - teraz 

już na pewno zrobią z ciebie jajecznicę.  



 

 

- Trach-trach-trach! - pękała skorupka czwartego Jajka, aż pękła na małe 

kawałki i... wyszedł z niej puszysty, żółty kurczaczek. Zamrugał czarnymi 

oczkami, pokręcił główką i zapiszczał:  

Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka. Bo cukrowy baranek czeka na mnie 

od rana,  A w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOZYCJE ZABAW WIELKANOCNYCH DLA DZIECI  

I  RODZICÓW 

Święta Wielkiej Nocy to doskonała pora, aby spędzić czas z rodziną. 

Szczególnie dużo radości czerpią z nich dzieci, które mogą wykazać się 

kreatywnością, malując jajka, przygotowując kolorowe kartki świąteczne, 

i powygłupiać się w Lany Poniedziałek. Polecamy Wam wykorzystać ten czas 

maksymalnie, włączając się do zabawy. Oto kilka propozycji zabaw 

wielkanocnych dla dzieci i rodziców. 

 

1. Wyścigi z przenoszeniem jajek 

Element rywalizacji w tym wypadku zbliża członków rodziny. Uczestnicy 

otrzymują po jednym jajku i łyżce stołowej. Niosąc jajko na łyżce, muszą  

w jak najkrótszym czasie pokonać wyznaczoną trasę. Wygrywa osoba, która 

dostarczy je na linię mety całe i zdrowe. Osoba, której jajko spadnie lub 

pęknie w trakcie przeprawy, odpada z gry. 



 

 

 

 

2. Poszukiwanie jajek 

To tradycyjna zabawa wielkanocna w wielu zachodnich krajach. W Wielką 

Niedzielę dzieci biorą udział w poszukiwaniu schowanych przez zajączka 

wielkanocnego jajek. Maluchy zbierają do swoich koszyczków uprzednio 

ukryte pisanki. Z reguły wykorzystuje się słodkie, czekoladowe jajka. Im 

więcej, tym lepiej dla małego łasucha. Możecie urozmaicić tę grę, zmieniając 

ją w podchody. Zadaniem młodego poszukiwacza będzie odnalezienie 

zaginionego jajka. Drogę do celu wyznaczą mu pozostawione przez Was 

wskazówki i/lub mapa. Rozwiązywanie zagadek będzie rewelacyjną  

i angażującą rozrywką dla Waszych pociech. 
 

 

3. Jajeczna ciuciubabka 

Gra ma formę żartu: na podłodze rozkładamy jajka. Losujemy osobę, która 

będzie musiała przejść przez pokój z związanymi oczami tak, aby nie 

uszkodzić żadnego z jaj. Po wytypowaniu gracza, należy pokazać mu trasę,  

a następnie wyprowadzić go z pomieszczenia z zawiązanymi oczami. Gdy on 

będzie czekał na wezwanie, Wy szybko usuwacie “pułapki”. Podpuszczana 

osoba nie może o niczym wiedzieć. Obserwujcie, jak próbuje przedostać się 

przez tor przeszkód. Dużo śmiechu gwarantowane. 

 

 

4. Pojedynek “jajcarzy” 

Zapewne znacie tę zabawę bardzo dobrze. To jedna  

z polskich tradycji wielkanocnych. Dwóch przeciwników 

zderza się czubkami jajek. Właściciel potłuczonego jajka 

przegrywa. 

 

 

5. Wykradanie pisanki 

Gra dla minimum 4 osób (największą frajdę mamy, bawiąc się w większej 

grupie – możecie zaprosić do zabawy pozostałych członków rodziny lub 

zaprzyjaźnionych sąsiadów). Tworzycie dwie drużyny. Każda otrzymuje 

jajko, którego musi strzec niczym oka w głowie. Waszą misją jest odbicie go 

z pola przeciwników. Jednocześnie musicie bronić swojej pisanki. Jeżeli 

zostaniecie złapani na “wrogiej” połowie (celowe dotknięcie rywala), to 

zmieniacie się w “zgniłe jajo” – kucacie zwinięci  

w kulkę. Pozostali członkowie Waszej drużyny mogą wykupić “zgniłe jajo”: 

muszą do Was dobiec, dotknąć i powiedzieć “Hop! Hop! Zgniłe jajo!” – przez 

3 sekundy jesteście niewidzialni i możecie wrócić na swoją połowę 

(przeciwnicy nie mogą Was zatrzymać). Gra jest wznawiana. Zwycięża 

drużyna, która przeniesie jajko rywali na swoją część boiska. 

http://swiat-rodzicow.pl/pisanki-kraszanki-inspiracje-i-ciekawostki-dla-calej-rodziny/
http://www.ceneo.pl/Slodycze_desery_i_przekaski;szukaj-jajko+czekolada
http://swiat-rodzicow.pl/polskie-zwyczaje-wielkanocne-fakty-i-ciekawostki/


 

 

 

 

6. Teleturniej zgadywanki 

Wymyślcie zestaw zagadek związanych z Wielkanocą, bajkami i różnymi 

zadaniami logicznymi (przykład: po sposobie kręcenia się jajka odgadnij, czy 

jest surowe czy ugotowane). Jeżeli jest Was więcej, to możecie podzielić się 

na drużyny. Waszym zadaniem jest zdobycie większej ilości punktów niż 

przeciwnicy. Aby zabawa była jeszcze ciekawsza, warto wprowadzić element 

karnych rund za udzielenie błędnej odpowiedzi. Osoba, która się pomyli, 

będzie musiała wykonać losowe karne zadanie. 

 

 

7. Wyścigi zajączków (z przeszkodami) 

Na czas zabawy zmieniacie się w zajączki. Skacząc (w kucki), musicie 

pokonać tor przeszkód. Nie wolno Wam wstawać nawet podczas 

wykonywania poszczególnych zadań. Wygrywa osoba, która poradzi sobie ze 

wszystkim wyzwaniami w najkrótszym czasie. Przykładowe etapy: trzykrotne 

“okicanie” słupka, zdejmowanie zębami zawieszonej na wstążce wydmuszki 

(bez pomocy rąk) i dostarczenie jej do kolejnej stacji, rzut papierową kulką do 

celu, wyciągnięcie klocka z wieży Jenga, ułożenie prostej konstrukcji z kart 

do gry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.ceneo.pl/Zabawki;szukaj-quiz
http://www.ceneo.pl/Zabawki;szukaj-jenga
http://www.ceneo.pl/Gry_dzieciece;szukaj-karty
http://www.ceneo.pl/Gry_dzieciece;szukaj-karty


 

 

  

 

 

 

 

 

ŚWIĄTECZNE PRZEPISY 

 

Zajączki wielkanocne z ciasta francuskiego 

Oto składniki na zajączki wielkanocne z ciasta francuskiego: 

• opakowanie ciasta francuskiego 

• jajko 

• dżem owocowy lub marmolada twarda 

• posypka z wiórków kokosowych i maku 

Jak zrobić zajączki wielkanocne z ciasta francuskiego? 

Opakowanie ciasta francuskiego rozkładamy na blasze. Wykrawamy kształt 

zajączków. Smarujemy każdy kawałek marmoladą owocową lub dżemem. 

Nakładamy kolejny kawałek ciasta. Smarujemy rozkłóconym jajkiem  

i posypujemy wiórkami kokosowymi i makiem. Zapiekamy w piekarniku 

rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez 20 minut. Tak przygotowane 

zajączki wielkanocne są szybkie i proste w przygotowaniu. Z pewnością przy 

ich wykonywaniu mogą pomagać dzieci. 

 

Przepis na babeczki wielkanocne 

 

Majonez Dekoracyjny WINIARY jest niezastąpiony jako składnik sałatek, 

przekąsek, sosów i dipów. Teraz możesz łatwo przekonać się, że może być 

http://polki.pl/przepisy/porady-kulinarne,czy-rozni-sie-dzem-od-konfitury,10411785,artykul.html


 

 

także idealnym składnikiem deserów. Po prostu wypróbuj nasz przepis na 

lekkie babeczki majonezowe z puszystym kremem czekoladowym. 

Przyozdobione kolorową posypką będą wyglądały wyjątkowo słodko  

i apetycznie. Babeczki majonezowe jako wielkanocny deser? Pysznie! 

Składniki: 

Do ciasta na babeczki: 

• 3 łyżki Majonezu Dekoracyjnego WINIARY 

• 1 opakowanie Cukru wanilinowego WINIARY 

• 0,75 łyżeczki Proszku do pieczenia WINIARY 

• 3 jajka 

• 170 g cukru 

• 85 g mąki ziemniaczanej 

• 85 g mąki pszennej 

• skórka otarta ze sparzonej wrzątkiem cytryny 

Na krem czekoladowy: 

• 500 ml śmietanki 30% 

• 2 łyżki Majonezu Dekoracyjnego WINIARY 

• 150 g mascarpone 

• 3 łyżki kakao 

• gotowa kolorowa posypka 

Sposób przygotowania: 

Babeczki: 

1. Piekarnik rozgrzej do 170°C. 

2. Oddziel białka od żółtek. Białka ubij na sztywną pianę, wsyp cukier 

i nadal ubijaj do rozpuszczenia cukru. 

3. Dodaj cukier wanilinowy i żółtka. Wymieszaj. Mąkę pszenną i mąkę 

ziemniaczaną przesiej z proszkiem do pieczenia. 

4. Do masy jajecznej dodawaj stopniowo suche składniki, a następnie 



 

 

majonez, delikatnie mieszając. 

5. Przełóż ciasto do foremek, napełniając je do połowy wysokości. Piecz 

25 minut. 

Krem: 

1. Śmietankę ubij, dodaj mascarpone i kakao. Wymieszaj delikatnie. 

2. Krem przełóż do rękawa cukierniczego i nakładaj na przestudzone 

babeczki. 

3. Na koniec udekoruj babeczki kolorową posypką. 

 

 

Przepis na jajka z pastą z suszonych pomidorów i wstążeczką 

z ogórka 

 

Jajka z pastą z suszonych pomidorów doskonale sprawdzą się jako 

wielkanocna przekąska. Są pyszne, wygodne do jedzenia i łatwe do 

przygotowania. Wyglądają naprawdę wiosennie i dekoracyjnie. 

 

Składniki do przekąski: 

• 3 łyżki Majonezu Dekoracyjnego WINIARY 

• 5 jajek 

• 5-6 sztuk suszonych pomidorów w zalewie 

• 50 g sera typu feta 

• pieprz 



 

 

• 1 długi ogórek 

• sok z cytryny 

Sposób przygotowania: 

1. Jajka ugotuj na twardo, ostudź i obierz. 4 z nich podziel na równe 

połówki. 

2. Jedno całe jajko oraz wyjęte z pozostałych jajek żółtka włóż do 

miseczki, dodaj 2-3 suszone pomidory, ser i majonez. Całość zmiksuj na 

gładką masę. 

3. Resztę suszonych pomidorów posiekaj bardzo drobno i dodaj do pasty. 

Całość dopraw pieprzem. 

4. Ogórek ze skórką umyj bardzo dokładnie i pokrój wzdłuż na cienkie 

plastry (najłatwiej to zrobić obieraczką do warzyw). Ułóż na talerzu i skrop 

odrobiną cytryny. 

5. Połówki jajek wypełnij przygotowaną pastą, używając rękawa 

cukierniczego lub łyżeczki. 

6. Na wykałaczki nabij plasterki ogórka tak, żeby ułożyły się we wstążkę. 

Każdą połówkę jajka z pastą udekoruj ogórkową wstążką. 

 

Przepis na jajka z łososiem 

 

Jajka faszerowane łososiem wędzonym, koperkiem, startą skórką limonki, 

startymi żółtkami jajek i majonezem, podawane z paskami łososia i szczyptą 

pieprzu cayenne. 

 

Składniki do przekąski: 

• 2 łyżki Majonezu Dekoracyjnego Winiary 

• 50 g łososia wędzonego 

• 1 łyżeczka skórki startej z limonki 



 

 

• 2 łyżki koperku 

• szczypta pieprzu cayenne 

• sól 

Sposób przygotowania: 

1. Jajka włóż do garnka z zimną wodą, zagotuj i odstaw z ognia na 12 

minut. Po tym czasie jajka będą idealnie twarde i dzięki temu nie popękają. 

Zalej zimną wodą. 

2. Jajka obierz, przekrój wzdłuż i wybierz żółtka. Przetrzyj żółtka przez 

sitko do miski, w której przygotujesz farsz. 

3. Odłóż kilka pasków łososia do dekoracji. Resztę łososia drobno 

posiekaj i dodaj do żółtek razem z posiekanym koperkiem i startą skórką 

limonki. Wymieszaj, dopraw solą. 

4. Jajka wypełnij farszem. Podawaj wykończone paskami łososia  

i szczyptą pieprzu cayenne. 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

NA WIELKANOC OBUDŹ WIOSNĘ UŚMIECHEM! 

 

Oby zdrowie dopisało i jajeczko smakowało, 

 by szyneczka nie tuczyła, atmosferka była miła, 

a zajączek uśmiechnięty - przyniósł wreszcie te prezenty! 

 

Wszystkiego dobrego, jajka wielkiego, malowanego, 

zielonej łączki, na której zajączki jedzą makowce i pasą owce! 

 

Pomaleńku, przez podwórze idą dzieci kurze. 

W kropki, w ciapki, malowanki, bo to miały być pisanki! 

Wszystkiego najlepszego z okazji świąt Wielkanocnych! 

 

Wesołego jajka, kurczaków, baranka, ciasta z rodzynkami, 

 ostrego chrzanu, tęczowych mazurków, mokrego Dyngusa i ode mnie całusa. 

 

Żeby śmiały się pisanki, uśmiechały się baranki, 

mokry Śmigus zraszał skronie, dużo szczęścia sypiąc w dłonie. 

 

Wesołego królika, co po stole bryka, 

spokoju świętego i czasu wolnego, 

życia zabawnego w jaja bogatego 

i w ogóle wszystkiego kurcze najlepszego! 

 

Dwa kurczaczki się spotkały i pisankę dać nam chciały. 

Z jajka woda wyleciała, Śmigus - dyngus obwieszczała. 

Wesołego Alleluja! 



 

 

 

Wiosna idzie, z nią święta, 

ktoś o Tobie pamięta, 

życzy jajek kolorowych 

i kurczaków odjazdowych, 

pyszne ciasta jedz na zdrowie 

i miej wciąż zielono w głowie! 

 

Smacznego jajeczka Wielkanocnego, 

Dużego zająca czekoladowego, 

Zdrowia niezawodnego, wielu radości 

I przez całe Święta samej wesołości! 

  

Skacze zajączek po lesie, 

I życzenia Tobie niesie. 

Przez pisanki przeskakuje, 

Alleluja wykrzykuje, 

Po czym znika w długich susach, 

Cały mokry od dyngusa! 

  

W koszyku - obfitości, 

w serduszku - miłości, w jajkach - niespodzianek, 

w Dyngusa – wody dzbanek. 

   

Dwa kurczaczki się spotkały 

i pisankę dać nam chciały. 

Z jajka woda wyleciała, 

śmigus - dyngus obwieszczała. 

Wesołego Alleluja! 

 

 

 

http://www.prezenty-i-zyczenia.pl/Tag/1,Zyczenia


 

  



 

  



 

  



 

 

 


