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

korekcyjno-kompensacyjnych. 

Środa 08.04.2020 

Temat „Wielkanocne zwyczaje” 

Cele zajęć: 

 ćwiczenia usprawniające sprawność palców i dłoni 

 ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową. 

 

 Zabawa matematyczno – paluszkowa „Zajączki”. Proszę pokazywać dziecku gesty, 

zachęcając je do powtarzania i liczenia paluszków. 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie. (pokazujemy i liczymy palce na dłoni) 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? (zginamy 1 palec i liczymy ile zostało) 

Pięć zajączków małych kica na polanie. (pokazujemy i liczymy wszystkie palce na 

dłoni) 

Gdy się dwa schowają, ile tu zostanie? (chowamy 2 palce i liczymy ile zostało) 

Pięć zajączków małych kica na polanie (liczymy palce dłoni) 

Gdy się trzy schowają, ile tu zostanie? (chowamy 3 palce i liczymy pozostałe) 

Pięć zajączków małych kica na polanie (znów liczymy palce na dłoni) 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? (chowamy 4 palce i liczymy ile zostało) 

Pięć zajączków małych kica na polanie (ponownie liczymy wszystkie palce dłoni) 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? (chowamy wszystkie palce) 

Pięć zajączków małych już do mamy kica.(zginamy i prostujemy dłoń) 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca. (zaplatamy palce obu dłonie i lekko kołyszemy 

splecionymi dłońmi). 

 

 Zabawa dydaktyczna „Co pasuje do Świąt Wielkanocnych?” 

Proszę pokazać dziecku poniższe obrazki przedstawiające rekwizyty związane ze 

świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Zadaniem dziecka jest wskazanie tych, 

które pasują do zbliżających się świat Wielkanocnych.  

 



 
 

 

 

 

 Zabawa ruchowa „Wyścig z jajem”. Potrzebna będzie duża łyżka i jajko plastikowe 

lub czekoladowe. Wyznaczamy linię startu i mety. Prosimy, aby dziecko poniosło 

jajko w łyżce tak, aby nie spadło na podłogę. Dziecko powinno starać się nieść jajko z 

wyprostowaną ręką. Do zabawy możemy zaangażować innych domowników. 



 Zabawa naśladowcza „Wielkanoc”.  Przygotowujemy karteczki (drukujemy lub po 

prostu piszemy na kartce zadania) i wkładamy je do koszyczka. Dziecko losuje 

karteczkę i ma za zadanie ruchem naśladować to, co jest na niej napisane. W zabawie 

może wziąć udział większa liczba domowników (im więcej tym zabawniej). 

 

 

 



 
 

 Zabawa plastyczna „Wielkanocna pisanka”. Proszę namalować dziecku na kartce duże 

jajko (lub wydrukować) puste lub ozdobione szlaczkami. Zadaniem dziecka jest 

ozdobić pisankę za pomocą kleju i brokatu lub kolorowych przypraw (papryka, 

kurkuma, pieprz). Poniżej wzór pisanki. 

 
 

 Czynności porządkowo – higieniczne – po skończonej zabawie proszę, aby dziecko 

posprzątało stanowisko pracy i dokładnie umyło ręce mydłem. 

 

 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 

        Opracowała 

        Anna Drożdżewicz 

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

