
1.„Wielkanocne kolory” – słuchanie wiersza 

Na wielkanocnym stole 

kolor się miesza z kolorem. 

Śmieją się z każdej strony 

owsa wstążki zielone, 

bazie, srebrne jak deszczyk ... 

I co jeszcze ? 

Przy obrusie biała falbanka, 

zloty dzwonek baranka 

i tysiąc różnych kolorów 

na świątecznych pisankach ! 

2.„Kura znosi jajko” – zabawa ruchowa z elementami liczenia.  

Dziecko porusza się przy muzyce. Na przerwę w muzyce rodzic rzuca kostką do gry, mówiąc 
- KURA ZNOSI JAJKA. ILE ICH ZNIOSŁA? Dziecko liczy  i podają liczbę oczek, a potem tyle 
razy mówi -  KO.  

 

3.„Zajączki” – zabawa paluszkowa  Rodzic odgina kolejne palce, kontrolując 
wykonanie zadania.  

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?  

Pięć zajączków małych kica na polanie.  

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 



Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica.  

Kocha je ogromnie mama zajęczyca  

(rodzic zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi) 

4.Zabawa ruchowa z elementem orientacji „Wielkanocne zajączki” 

Na dywanie rozkładamy sylwety pisanek między którymi dziecko (zajączek) będzie 
skakać podczas dowolnej muzyki, na przerwę w muzyce –staje: na pisance, przed 
pisanką, za pisanką, obok pisanki itp.(wcześniej demonstrujemy i podczas zabawy 
wydajemy polecenia) 

 

5. "Ciasto" - zabawa przy dowolnej  muzyce. Dziecko  naśladują ruchem czynności 

wykonywane przy pieczeniu ciasta. 

7. Zapraszamy dziecko do pomocy przy pieczeniu ciast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Propozycja zabawy plastycznej 

Kurczak w skorupce 

Czego potrzeba? 

• klamerka (spinacz do bielizny) 

• kolorowy papier 

• klej 

Z papieru kolorowego wycinamy jajko, rozcinamy na kształt pęknięcia. Osobno 

przygotowujemy kurczaka i doklejamy go do dolnej skorupki (jak na zdjęciu). Całość 

mocujemy do spinacza. Przy naciskaniu skorupka otwiera się i nasz kurczak jest widoczny . 
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