
Drodzy  Rodzice, 

wielkimi krokami zbliżają się świąteczne dni...dla wielu z nas będzie to czas szczególny, bo dający 

możliwość „złapania oddechu” i spędzenia go wraz  z najbliższymi naszym sercom osobami w tym 

z naszymi dziećmi :c) 

Obserwując dzieci w przedszkolu podczas zabaw i zajęć zorganizowanych mam wrażenie, że ich 

głowy są pełne niezwykłych pomysłów,  ich ciała rozpiera moc energii, a serca zaś mają 

wypełnione „potrzebą dzielenia”- dzielenia się własnymi przeżyciami i… podzielenia wspólnego 

czasu. Zachęcam zatem, aby najbliższe dni spędzić w trybie  „świetnej, wspólnej zabawy offline”.  

 

Zachęcam do korzystania  z przygotowanych inspiracji! I nadmieniam, że wszystkie propozycje 

zabaw- pomimo lekkiej formy ;c)- mają charakter edukacyjny i ogólnorozwojowy! Wspierają 

rozwój dziecka we wszystkich sferach- motorycznej (motoryka mała i duża), percepcji zarówno 

wzrokowej jaki słuchowej, myślenia w tym matematycznego oraz emocjonalnym- wspierają 

rozwijanie inteligencji emocjonalnej! A wszystko to dzieje się „mimochodem” podczas… 

uwielbianej i najważniejszej dla dzieci na tym etapie rozwoju...dobrej zabawy! :c) 

 

zatem zapraszam do „Zabaw Wiosennych i Wielkanocnych”: 

 

Wiosenna gra „Wielkanocna Pisanka” 

Zabawę można podejmować na tysiące sposób i mam wrażenie, że jej możliwości i warianty nigdy 

się nie wyczerpują… 

potrzebne będą: 

• szablon jajka kieszonki 

• szablon pisanek lub jajek bądź kurczaczków, albo wszystkie jednocześnie- niech zadziała 

dziecięca wyobraźnia! 

• kartka papieru do narysowania planszy 

• ulubione pionki i kostki do gry 

• pisaki bądź kredki 

• ołówek do wpisywania pytań lub zadań na pisankach 

Przygotowanie gry: 

szablony drukujemy/ odwozrowujemy i wycinamy, następnie pisanki, kurczaczki i jajka można 

pokolorować, aby gra była jeszcze bardziej 

atrakcyjna, a  przy okazji ćwiczymy wraz z 

dzieckiem tzw.  motorykę małą, grafomotorykę i 

koordynację percepcyjno-motoryczną ;c)następnie 

pytania i zadania umieszczamy w dużym jajku i 

podczas rozgrywki planszowej losujemy, 

odczytujemy dziecku i wraz z nim wykonujemy 

zadanie lub odpowiadamy na pytanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

wersja uproszczona  gry „Jajka- pytajka” lub „Pisankowe zadaniaki” może polegać tylko na 

losowaniu pisanek i wykonywaniu zadań bądź odpowiadaniu na pytania 

 

Ponieważ zbliżający się czas to czas radości, odrodzenia życia wszystkie pytania i zadania możemy 

skupić wokół tematu  doświadczania radości- lubienia, śmiechu, poczucia sukcesu z wykonanych 

„zadań”, bycia razem blisko, czyli też świadomości własnych potrzeb i emocji związanych z  

sytuacjami dnia codziennego i tymi świątecznymi kiedy właśnie możemy doświadczyć i dzielić  

radości z bliskimi. 

Przykładowe pytania i zadania dla całej Rodziny- pamiętajmy, że ich formę i treści możemy 

dostosować do wieku dziecka i języka naszej rodziny, albo do umiejętności , które chcemy w 

naszym dziecku wzmacniać, czy rozwijać: 

 

• Moja ulubiona potrawa to… 

• najbardziej lubię jeść... 

• najbardziej lubię się bawić w… 

• moja ulubiona bajka…. 

• Jestem wesoły kiedy… 

• uśmiecham się kiedy… 

• mam dobry humor kiedy… 

• czuję się dobrze kiedy… 

• pokazuję gdzie mieszka radość w moim ciele...(pokazujemy dziecku, że kiedy jesteśmy 

radośni np. uśmiechamy się, podksakujemy, czujemy ciepło w brzuchu itd.) 

• ten kto lubi lody klaszcze dwa razy… 

• z tatą/mamą najbardziej lubię… 

• stań na jednej nodze… 

• w przedszkolu najbardziej lubię… (dla ułatwienia można dodać bawić się w../ jeść/ itd.) 



• klaśnij dwa razy i dotknij palcem nosa 

• złap się za lewe ucho 

• zajrzyj przez dziurkę od klucz i powiedz co widzisz 

• przytul mamę i tatę/ rodzeństwo 

• jak myślisz co lubi mama/tata/siostra/brat 

• z babcią/dziadkiem najbardziej lubię… 

• lubię wolne dni za 

• z rodziną/mamą/tatą najbardziej lubię bawić się/oglądać/czytać/grać 

• jestem wesoła/wesoły kiedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


