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Poranne zabawy ruchowe do wykorzystania: 

 „Słuchaj uważnie!” – zabawa ruchowa z elementem marszu. Marsz po obwodzie /dywanu/, na sygnał 

rodzica zmiana kierunku ruchu (częste zmiany). 

 „Kura i kurczątka” – zabawa ruchowo – naśladowcza. Rodzic to kura, za nim podążają kurczątka dzieci. 

Kura porusza się w dowolny sposób (podskakuje, skacze na jednej nodze, itp.). Kurczątka poruszają się 

w ten sam sposób. 

„Znajdź obrazki związane tematycznie ze Świętami Wielkanocnymi” – zabawa dydaktyczna.  

Pokazujemy obrazki przedstawiające różne święta, uroczystości. Zadaniem dziecka jest wskazać te obrazki, 

które są związane ze Świętami Wielkanocnymi i uzasadnić swój wybór. 
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„Zwyczaje i tradycje świąteczne” – rozmowa z dziećmi na podstawie wybranych obrazków i własnych 

doświadczeń. 

 

 „Który napis?” – dobieranie właściwych podpisów do obrazków. Rodzic pokazuje napisy. Zadaniem dzieci 

jest odnaleźć właściwy podpis do swoich obrazków. 
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„Co najpierw, co potem” – Ustalamy wspólnie z dziećmi kolejność wydarzeń świątecznych. Można układać 

napisy chronologicznie.  

„Tradycje świąteczne” – zabawa ruchowa. Dzieci poruszają się po pokoju w rytm instrumentu/muzyki. Na 

sygnał słowny/przerwę w muzyce naśladują odpowiednie czynności: 

Robimy świąteczne porządki: odkurzamy, ścieramy kurz, zmywamy podłogę. 

Jesteśmy w jajku, malujemy je z wszystkich stron, malujemy różne wzory. 

Pakujemy koszyczek wielkanocny. 

Idziemy święcić jajka. 

Jemy świąteczne śniadanie. 

Oblewamy się wodą. 

 

„Świąteczne porządki” – masażyk z wykorzystaniem wiersza B. Szuchalskiej.  

Na podwórzu zamieszanie 

gospodyni robi pranie. – uderzamy delikatnie dłońmi po całych plecach, 

Wkłada w balię bluzkę, spodnie, 

które brudne są okropnie. – uderzamy mocniej piąstkami po całych plecach, 



Już wyprała rzeczy te 

więc wykręca szybko je. – ugniatamy, tak jak byśmy wykręcali pranie, 

Spinaczami je przypięła. – szczypiemy delikatnie po całych plecach, 

A gdy wyschły, – dmuchamy na plecy, robimy wachlarz z dłoni, 

to je zdjęła. – szczypiemy pod boczki. 

 

Przydatne linki związane z tematem: 

„Świąteczne zwyczaje – Wielkanoc” https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855 

Zwyczaje Wielkanocne w Polsce - artykuł: https://czasdzieci.pl/okiem-rodzica/id,6135d4.html 
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