
Czwartek – 09 kwiecień 2020 r. 

Motywy wielkanocne  

1) Masażyk Pisanka.  

Dzieci z rodzicami dobierają się parami. Jedno z nich (pisanka) siada na 

dywanie w siadzie skrzyżnym, drugie siada za nim, w siadzie 

rozkrocznym, i na plecach kolegi rysuje wzory zgodnie z poleceniami.:  

paski poziome, paski pionowe, kropki, kratkę itp.  

 

2) Zabawa słowna na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Na podwórku. 

Rodzic recytuje wiersz, a dzieci powtarzają po nim sylaby.   

„Gospodyni razem z dziećmi święconkę szykuje.  

O-ho, ho, ho! O-ho, ho, ho, jajeczka maluje.  

Biega kurka po podwórku  i gdacze z radości.  

– Ko, ko, ko, ko. Ku, ku, ku, ku. Wita wszystkich gości.   

Kogut dumnie pierś wypina. – Ko, ko, ki, ku.  

Ale pięknie wyglądają twe jajka w koszyku” 

 

3) Ćwiczenia fonacyjne Kury na podwórku.  

Dzieci powtarzają za rodzicem sylaby z wiersza: O-ho, ho, ho! Ko, ko, 

ko, ko! Ko, ko, ki, ku. Ku, ku, ku, ku! na różne sposoby: głośno, cicho, 

wesoło, smutno, dynamicznie, spokojnie.  

 

4) Ćwiczenia oddechowe Koszyczek i jajeczka.  

Rysunek koszyczka dla dziecka, słomki, kolorowe, małe jajka wycięte z 

papieru. Dzieci otrzymują rysunek koszyczka i kolorowe, papierowe 

pisanki. Mają za zadanie przenieść pisanki do koszyczka za pomocą 

słomek. Kładą słomkę na papierowym jajku, wciągają powietrze w 

słomkę, zasysając jajko, przenoszą je do koszyka.  

 

5) Zabawa ruchowa z elementem skoku – Owce i wilk.  

Skakanki, tamburyn. Rodzic układa na ziemi skakanki w kształcie 

prostokąta, tworząc z nich zagrodę. Wyznacza dziecko do roli wilka, 

pozostałe dzieci (rodzeństwo/ rodzice) są owcami. Owce przeskakują 

przez skakanki na zewnątrz i wskakują do zagrody, a wilk chowa się za 

drzewem. Na dźwięk tamburynu przybiega wilk. Może porwać owieczkę, 

która jest na zewnątrz zagrody. Owce wewnątrz zagrody są bezpieczne. 



Owca, która zostanie porwana przez wilka, odchodzi na bok od zabawy, a 

wilk wraca do swojej kryjówki.  

 

6) Ćwiczenia słownikowe Jakie może być jajko? Dzieci podają określenia 

mówiące o tym, jakie może być jajko, np.: duże, małe, świeże, nieświeże, 

całe, potłuczone, białe, kolorowe.   

 

7) Ćwiczenia grafomotoryczne Jajko. Dzieci najpierw rysują kształt jajka w 

powietrzu, na stoliku, na dywanie, na plecach kolegi. Rodzic demonstruje 

właściwy kierunek rysowania (od góry, z prawej strony ku lewej). 

 

Propozycje zabaw świątecznych 

Z papieru 

Zabaw w ozdabianie jajek z papieru jest naprawdę mnóstwo. Narysuj po prostu 

jajko na kartce A4 i poproś pociechę o wycięcie (choć nie jest to konieczne). 

Następnie zdecydujcie, jaką techniką chcecie je ozdobić. Takie jajko może 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). 

Szukanie jajek 

Ukryj w domu kilka czekoladowych jajek. Będzie ciekawie jeśli pomożesz 

dziecku odgadywać, gdzie są schowane przygotowując słoik z zagadkami 

np. W tym miejscu jest zimno i na pewno znajdziesz tam mleko (lodówka). Takie 

podchody są zawsze ciekawsze niż trochę oklepane ciepło-zimno. 



Dla większej ilości dzieci, można przygotować po jednym jajku do znalezienia. 

Również słoik z zagadkami może w tym pomóc np. Tego jajka szuka 

dziewczynka, która ma długie włosy i jej imię zaczyna się na D. Jej jajko jest 
schowane w miejscu, gdzie zazwyczaj da się zobaczyć dużo kurtek (w szafie). 

Do koła 

Przygotuj mały słodki podarunek (lizak lub cukierek) dla każdego uczestnika 

zabawy. Ułóż je w narysowanym wcześniej na podłodze kole. Jeśli na podwórku 

to patykiem lub kredką. W domu można to koło wyznaczyć przyklejając szeroką 

taśmę do dywanu. 

Każde dziecko turla jajko po dywanie tak, żeby wtoczyło się do koła. Bierze 

tę słodycz, najbliżej której zatrzyma się jajko. I tak po kolei. Nawet jeśli 

wszystkie dzieci dostają te same słodycze, to i tak polowanie na upatrzoną 
wcześniej, jest świetną zabawą. 

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). 

 

 

Poniżej kilka kart pracy  

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 


