
Witam Wysyłam kolejne propozycje zabaw na ten tydzień dla Kamili 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 ruchowa „Doczep ogonek”. Proszę namalować na kartce sylwetkę zajączka 

(lub wydrukować). Miejsce na ogonek możemy wykleić taśma dwustronną lub 

posmarować klejem. Dziecku zawiązujemy oczy, jego zadaniem jest doczepienie waty 

(jako ogonka) na miejscu na kartce oznaczonym jako ogonem zajączka. Poniżej wzór 

zajączka. 

 

 
 

 Zabawa paluszkowa „Zajączek”.  Proszę pokazywać dziecku gesty, zachęcając je do 

naśladowania. 

 

Tutaj są zajączka uszy, (podnosimy palec wskazujący i środkowy do góry) 

A tu jego nos (kładziemy kciuk na 4 i 5 palcu) 

Tak zajączek kica, (zginamy i prostujemy  kilka razy rękę w nadgarstku) 

Tak ze strachu drży. (potrząsamy dłonią) 

Tak zajączek się przytula, (przytulamy rękę do brody, głaszczemy policzek palcami) 

I swe uszka stula, (zginamy palec środkowy i wskazujący) 

Kiedy idzie spać. (kładziemy jedną dłoń w drugą) 

 



 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 kolorowych kartek, bibułki, plasteliny. Poniżej 

wzór pisanki. 

 
 

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

uprzątnęło stanowisko pracy i dokładnie umyło ręce. 

 

 Zabawa dydaktyczna „Wielkanocny koszyczek”. Proszę pokazać dziecku zdjęcie 

wielkanocnego koszyczka i powiedzieć, co powinno się w nim znaleźć (pisanki, chleb, 

sól, wędlina, babka wielkanocna, baranek wielkanocny ). 

 

 

 



 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 tematyczna „Pieczemy babkę wielkanocną”. Zabawa z rodzicami. Dzieci 

naśladują ruchem czynności wykonywane przy wyrabianiu i pieczeniu babki 

wielkanocnej, np. wsypywanie składników, mieszanie łyżka, mikserem, ugniatanie 

ciasta, wlewanie go do formy. Jeśli rodzice mają chęci zachęcam do wspólnego 

prawdziwego upieczenia babki wielkanocnej. Dziecko później może ją udekorować 

(lukrem, posypką czy kawałkami czekolady). 

 

 Masażyk relaksacyjny „Pisanki”. Dziecko siada do rodzica tyłem, rodzic maluje 

dziecku na plecach wzorki zgodnie z rymowanką. Później może nastąpić zamiana 

miejsc i to dziecko rysuje palcem rodzicowi po plecach. 

 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 

Śniła mu się pisaneczka ta co cała jest w kropeczkach (uderzenia palcami – kropeczki) 

Była też w paseczki (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki – kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

Cii… wiosna, wiosna ach to ty! (masujemy plecy całymi dłońmi) 

 

 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

