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-„Zgadnij, co pokazuję” – zabawa dramowa z wykorzystaniem pacynek 

podpowiadamy dziecku, jaką scenkę ma odegrać za pomocą pacynek, 

 np.: U lekarza; W sklepie; U krawcowej; U dentysty. 

 
- Wielkanoc – uważne słuchanie wiersza D. Gellnerowej. 

Wielkanoc 

Danuta Gellnerowa 

Obudziły się pisanki 

Wielkanocnym rankiem 

I wołają: 

– Patrzcie! Tu na stole 

Same niespodzianki! 

Bazie srebrno-białe 

I baranek mały. 

Ten baranek ma talerzyk, 

Skubie z niego owies świeży. 

A baby pękate 

W cukrowych fartuchach 

Śmieją się wesoło 

Od ucha do ucha! 

- Rozmowa na temat wiersza.  Kto występował w wierszu?; Jakie niespodzianki 

kryły się na wielkanocnym stole?; Co robił baranek?; Co robiły baby 

wielkanocne?. 

Nauka wiersza na pamięć. 

 

- Małe – duże jajo kurze – zabawa ruchowa. Sprawne pokazywanie 

wymienianych czynności. Dzieci naśladują ruchy. 

 

Małe – duże               Na słowo: „małe”-ręce blisko siebie; „duże”- ręce rozłoż.           

jajo kurze,                  Rysowanie w powietrzu obiema rękami jajka. 

jajo kurze, 



jajo kurze. 

Duże – małe,       Na słowo:„duże”- ręce rozłożone; „małe”-ręce blisko siebie 

doskonałe,            Klepanie się ręką po brzuszku. 

doskonałe, 

mniam.                 Klaśnięcie w dłonie. 

 

 

-Wykonanie zadania z wykorzystaniem karty 12- zamiana kolorów według kodu 

 

-„Szukamy pisanek” – zabawa słuchowo-ruchowa.  

 Dziecko wychodzi za drzwi. Chowamy pisanki. Zabawa 

trwa do momentu, w którym wszystkie pisanki zostaną odnalezione. 

 

-„Wielkanocna serwetka” – wykonanie zadania z wykorzystaniem karty 38. 

Wycięcie serwetki w kształcie jajka i ozdobienie całości w dowolny sposób. 

 

- „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci maszerują, 

podskakują bądź biegają po sali w zależności od rytmu. Podczas przerwy 

 w akompaniamencie należy głośno podać nazwę ustalonego wcześniej koloru, 

np. Zielony!, wówczas dzieci muszą odszukać podany kolor w sali i dotknąć 

go. Zabawa jest powtarzana kilka razy. Jeżeli podamy nazwę innego koloru, 

dzieci stają prosto w bezruchu. 

 

-„Kurczaczek” lub „Kogucik” – praca plastyczna. Dzieci wykonują kurczaczka- 

młodsze dzieci, kogucika- starsze, np. z płatków kosmetycznych, wacików, 

wełny, rolki z papieru toaletowego; tacek papierowych, które można pomalować 

farbami itp. 

 

 



 
 



 



 



 

 

 



Dla chętnych dzieci- karta 38. Ćwiczenia sprawności rąk. 

 


