
Temat: Wielkanocne zabawy 

 

Witajcie Smerfy. Przed nami kolejna porcja zabaw. Zapraszamy 

Na początek zagadki dla Spryciarzy. 

 

         ZAGADKA NR 1: 

Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały. 

I z ogonkiem jak pomponik przez zielone pola goni. (zając)  

        ZAGADKA NR 2: 

Drugi zwierz, całkiem mały. 
Ma dwa rogi, cztery nogi, 

z wełny kożuch na mróz srogi. 

Trawę skubie cały ranek, 

ten biały.............. (baranek) 

      ZAGADKA NR 3: 

A tu znowu taki ptak; 

Kulisty, złocisty, 

który kwoczą mamę ma i z jajka się wykluwa. (kurczątko)  

      ZAGADKA NR 4: 

Kura je zniosła, mama przyniosła, 

ugotowała i dzieciom dała. (jajko)  

      ZAGADKA NR 5: 

A jak nazywają się jajka: 

białe, żółte, ozdabiane, 

na Wielkanoc darowane? (pisanki) 

 

 

   Zabawy ruchowo- naśladowcza przy muzyce relaksacyjnej, np. fragmentu poniższej 

https://www.youtube.com/watch?v=ujKnST8FvGM 

Wielkanocna niespodzianka – ilustracja ruchowa wiersza P. Siewiera – Kozłowskiej pt. 

„Czy to jajko czy nie jajko?” (w tle słychać muzykę relaksacyjną, na potrzeby scenariusza 

wierszyk został zmodyfikowany). 

  

W gniazdku jajko raz leżało ( dzieci leżą na dywanie, zwijają się w kulkę), które dziwnie 

popękało. 

Wyszła z jaja głowa mała (dzieci wychylają głowę, obracają ją na boki), małym oczkiem 

zamrugała (mrugają oczami). 

Na niej dziobek też malutki (usta zwijają w dziubek), co rozjaśni wszystkie smutki.  

A na końcu małe nóżki (dzieci rozprostowują nogi), każda nóżka ma pazurki (poruszają 

palcami stóp). 

Jeszcze tylko ogon mały (pokazywanie rękami ogona). 

Oto kurczak doskonały (dzieci wstają i prezentują wygląd kurczaka wskazując na siebie). 

 

„Wielkanocne symbole”. 

 Dzielenie słów: jajko, baranek, palma, pisanka na sylaby. ( można wykorzystać poniższy 

link) 

https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU 

https://www.youtube.com/watch?v=ujKnST8FvGM
https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU


Obejrzyjcie poszczególne obrazki i zastanówcie się, co wydarzyło wcześniej, a co później 

zaznaczcie właściwą kolejność zdarzeń przy pomocy kropek lub cyfr. Opowiedzcie 

historyjkę. 

 
 

 

 „Kura znosi jajko” – zabawa ruchowa z elementami liczenia.  

Dz. poruszają się w rytmie podanym przez N. Na przerwę w muzyce N. rzuca kostką do gry, 

mówiąc KURA ZNOSI JAJKA. ILE ICH ZNIOSŁA? Dz. liczą i podają liczbę oczek, a potem 

tyle razy mówią KO 

 

 



 

  .„Zajączki” – zabawa paluszkowa  

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?  

Pięć zajączków małych kica na polanie.  

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica.  

Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi 

dłońmi. 

 

Ćwiczenia matematyczne - wielkanocne liczenie 

Poniższe plansze związane są z przeliczaniem i dopasowywaniem wyniku do odpowiedniej 

liczby 

Przedszkolankowo.pl 

Zabawa ruchowa „Wielkanocne zwierzątka” – rodzic pokazuje obrazki ze 

zwierzątkami: zając, kurczaczek, owieczka, a dzieci naśladują sposób poruszania si ę 

danego zwierzątka  

https://panimonia.pl/2019/03/13/wielkanocna-gigapaka-przedszkolaka/#jp-carousel-

5261 

 

  „ Rytmy i labirynty”- Dzieci uzupełniają rytm, a następnie odnajdują drogę przez 

labirynt, rysują tyle pisanek w koszyczku, ile zebrały po drodze do wyjścia  

https://panimonia.pl/2019/03/13/wielkanocna-gigapaka-przedszkolaka/#jp-carousel-5261
https://panimonia.pl/2019/03/13/wielkanocna-gigapaka-przedszkolaka/#jp-carousel-5261


 

 

„Ozdabiamy pisankę” – zabawa ruchowa z elementem równowagi – rodzic ze 

skakanki lub sznurka układa na podłodze wzór fali i zygzaka. Zadaniem dziecka jest 

przejść po ułożonych wzorach, tak by nie wypaść z wyznaczonej trasy.  

 

        Na zakończenie zaśpiewajcie jedną z poznanych wczoraj piosenek.  

                                          Wesołej zabawy. Do zobaczenia jutro. Wasze Panie  

 

 


