
Witam Wysyłam kolejne propozycje zabaw na ten tydzień dla Pawła w ramach zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych. 

Poniedziałek 06.04.2020 

Temat „Wielkanocne pisanki” 

Cele zajęć: 

 ćwiczenia usprawniające sprawność palców i dłoni 

 ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową. 

 

 Zabawa paluszkowa „Zajączek wielkanocny”.  Rodzic pokazuje dziecku wyliczankę 

(źródło Youtube). Możemy powtórzyć ją kilka razy, starając się zachęcić dziecko do 

powtarzania gestów. 

https://www.youtube.com/watch?v=To2Jfos-mRQ 

Podskakuje zając uszami machając (z dwóch palców robimy zajęcze uszy ) 

Tworzy pisaneczki (łączymy obie dłonie tworząc jajko) 

To w kropki (pokazujemy w powietrzu kropki), to w paseczki (rysujemy w powietrzu 

paski). 

Później zając zmyka (z dwóch palców robimy zająca) 

Prosto do koszyka (z drugiej dłoni tworzymy koszyk i wskakujemy tam naszym 

zającem zrobionym z dwóch palców). 

A tam sól (naśladujemy sypanie soli), masełko (naśladujemy nabieranie nożem masła), 

chlebek pokrojony (naśladujemy krojenie chleba), 

Zając zjadł wszystko (z dłoni robimy buzię która otwiera się i zamyka) i jest najedzony 

(gładzimy się po brzuchu). 

 

 Zabawa ruchowa „Zbijające jajko”. Do zabawy potrzebne nam będą plastikowe kręgle 

lub kubeczki i piłeczka czy plastikowe jajko. Wyznaczamy miejsce, z którego 

będziemy rzucać jajkiem, a po przeciwnej stronie ustawiamy kubeczki, kręgle. 

Bawimy się tak długo, dopóki wszystkie kubeczki nie zostaną powalone na podłogę. 

 

 Zabawa plastyczna „Kolorowa pisanka”. Do wykonania pracy potrzebny będzie klej, 

kolorowe kartki, bibułka. Proszę namalować dziecku na kartce duże jajko (może być 

https://www.youtube.com/watch?v=To2Jfos-mRQ


puste lub z namalowanymi wzorkami). Zadaniem dziecka jest stworzyć z jajka 

kolorową pisankę używając podanych wyżej materiałów. 

 

Poniżej przykładowy wygląd pisanki. 

 

 Czynności porządkowe i higieniczne  – sprzątnięcie po zabawie stanowiska pracy i 

dokładne umycie rąk. 

 

 Zabawa rzutna „Rzucanie pisanek”. Rodzic i dziecko stają naprzeciw siebie (w parze). 

Zabawa polega na rzucaniu do siebie pisanek (może być użyta mała piłeczka lub 

plastikowe jajko). Po każdym rzucie, w którym uda się złapać jajko i nie spadnie ono 

na ziemię para oddala się od siebie o krok. Zabawa trwa dopóki pisanka nie spadnie na 

ziemię. 

 

 

 



 Zabawa uspokajająca „Odpoczynek zajączka”. Dziecko po skończonej zabawie 

kładzie się na dywan i leży, odpoczywa słuchając piosenki wielkanocnej Zozi „Znaki 

Wielkanocy” (źródło Youtube, link poniżej). 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 
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