
                    Pisanki, kraszanki jajka malowane 

Dzień dobry. Oto propozycje zabaw na dziś. 

1„Turlamy jajka”- zabawa ruchowa- spróbujcie ostrożnie pobawić się jajkiem- może 

poturlać je po ścieżce z długopisów czy nitek- ale uważajcie żeby nie dotknąć krawędzi no i 

nie zbić oczywiście:)  

 

2. „Jajka”- zabawa badawcza 

-  a co właściwie jest w jajku?  

-  które jajko kręci się szybciej ugotowane czy surowe?  

 

-   jakie zwierzęta składają jaja?  

 

A oto ciekawostka ...największe jajko to jajo strusia a najmniejsze kolibra. 

Największe jaja na świecie znosi struś .To prawdziwe monstrum. Jajo strusia waży od 1,2 do 1,6 kg. 
Długość takiego jaja wynosi od 13,5 do 17 cm. 

Najmniejsze jaja na świecie znoszą kolibry, a konkretnie hawańczyk . Jajo tego ptaka waży zaledwie 
0,4 g i ma długość 8 mm! Jest więc 4 500 razy mniejsze od strusiego jaja 

           

 

 

 

http://www.wesolaludwiczka.pl/wydazenia/wtorek-30-03-pisanki-jajka-malowane-2/


 

3.,,Zanieś jajo''- zabawa ruchowa z elementem równowagi. 

 Potrzebna będzie łyżka - drewniana lub zwykła, i jajko. Uwaga: żeby zminimalizować straty 

w jajkach, polecam sztuczne!  Wyznaczamy start i metę, prosimy dziecko żeby przeniosło 

jajko na łyżce w taki sposób, aby nie spadło. Żeby nie było tak łatwo, możemy mierzyć czas, 

zorganizować wyścig, zaproponować konkretny sposób poruszania się, np. tyłem, bokiem, 

stopa za stopą, na kolanach, wielkimi krokami, na palcach, na piętach, na bokach stóp, 

dołożyć przeszkody na które nie wolno nadepnąć, zawiązać oczy, z jajkiem między kolanami 

itd. Dziecko powinno starać się przez całą trasę trzymać wyprostowaną rękę 

4. „Pisanki, kraszanki”- posłuchaj lub naucz się śpiewać. 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

5,,Kolorowe pisanki''-  na styropianowych jajkach zrób kwiecisty wzór za pomocą pędzelka 

i farby plakatowej. A może masz inne pomysły?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


6. „Kury  szukają  ziarenek" - zabawa z elementem przysiadu.  

  Dziecko udaje kurkę spacerującą małymi kroczkami po pokoju w rytmie wyklaskiwanym przez 

rodzica. Kołysze się na boki i rozgląda. Ręce ma splecione na pośladkach - to ogonek kury. Podczas 

przerwy w klaskaniu przykuca i stuka ugiętym palcem wskazującym o podłogę naśladując jedzenie 

znalezionych ziarenek. 

7. „Dopasuj obrazki” – ćwiczenie spostrzegawczości. 

Rodzic drukuje i wycina powyższe obrazki, dziecko układa obrazek i cień obok siebie 

 

 

 

8.„Malujemy gigantyczne pisanki” zabawa ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=FfwAlxcPD8Q 

https://www.youtube.com/watch?v=FfwAlxcPD8Q


 

                     

                      MIŁEJ ZABAWY I WESOŁYCH ŚWIĄT! 

 


