
CZWARTEK I PIĄTEK – propozycje zabaw dla dzieci dla chętnych :) następne zajęcia dopiero we 

wtorek! 

 

„Zwyczaje wielkanocne” – rozmowa z dziećmi na temat tradycji wielkanocnych, dzieci swobodnie 

wypowiadają się na temat tradycji wielkanocnych.  

• „Święta w moim domu” - redagowanie twórczego opowiadania. 

• „Lubię święta, bo...” - osoba dorosła zaczyna zdanie, dzieci próbują dokończyć myśl. 

•Rozmowa na temat symboli świąt: baba wielkanocna lub mazurek, pisanka, baranek, 

kurczak, palma, koszyk,itp 

„Wielkanocny stół” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat tradycji wielkanocnych. 

 

Wielkanocny stół  
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Wielkanocny stół już obrusem nakryty,  

w rzeżuszce baranek cukrowy ukryty.  

Na środku święconka, a w niej pisanki  

– jajka zdobione we wzorki i plamki. 

W wazonie świątecznie się prezentują  

bazie, co kotki swe pokazują.  

Już na talerzach kiełbasa biała,  

zalana barszczem jest prawie cała.  

A tam mazurek – wypiek świąteczny,  

posyła babie ukłon serdeczny.  

Tuż obok talerz – jajka w nim siedzą,  

wraz z życzeniami bliscy je zjedzą...  

Już na śniadanie goście przybyli  

– na stole symbole tradycji odkryli. 

 

R. zadaje dzieciom pytania do wysłuchanego utworu: O jakim święcie jest mowa w wierszu? Czym 

nakryty był stół? Co znajdowało się na świątecznym stole? Po co na święta Wielkanocne szykuje 

się jajka? Jak myślisz, co to jest tradycja? Czy według ciebie jest ważna, dlaczego? Jakie znasz inne 

tradycje związane z Wielkanocą, o których nie było mowy w wierszu?  

 

Dla chętnych popatrz na obrazek wielkanocnego stołu i jeśli możesz wydrukuj go razem z 

potrzebnymi obrazkami. Które zamiast naklejać jako naklejki wytnij i przyklej klejem –> patrz 

załącznik  

 

• „Szykujemy wielkanocny stół” – zabawa tematyczna. Dziecko wraz z R. szykują dla misiów i 

lalek wielkanocny stół. 

 

• „Do wielkanocnego stołu!” – zabawa ruchowa. R. układa na środku pokoju (z lin lub skakanek) 

duży prostokąt – stół wielkanocny. Dziecko biega po pokoju w rytmie wygrywanym przez R. na 

tamburynie, omijając prostokąt. Gdy muzyka cichnie, dziecko siada w siadzie klęcznym wokół 

wielkanocnego stołu 

• „Miłe czy niemiłe?” – zabawa sensoryczna. Dziecko losuje z zamkniętymi oczami jeden 

przedmiot z worka. Zanim otworzy oczy, ma opisać, jaki jest dany przedmiot w dotyku – jeśli 

widzi, może powiedzieć, co to jest.  



„Kolorowe jajka” – wycinanie. R. rozdaje dziecku kolorowe kartki z konturami jajek (jedna kartka 

z narysowanymi sześcioma jajkami, kartki w różnych kolorach). Dziecko wycina jajka, które będą 

potrzebne do późniejszych zadań dydaktycznych, i wkłada je do wspólnego koszyka. Do tej zabawy 

można również wykorzystać plastikowe jajeczka, czekoladowe, koraliki lub inne które będą 

imitowały jajeczka i mogą służyć do przeliczania. 

 

• „Działania z kolorowymi pisankami” – zabawy matematyczne.  

-„Pisanki” - Liczenie i ustalanie, ile jest razem – układamy pisanki w płaskim koszu, a dzieci na 

dywanie (wycięte sylwety pisanek- liczmany): 

 - układamy 3 pisanki i dokładamy 1. Policz ile jest razem? 

- układamy 2 pisanki i dodajemy  kolejne 2. Policz ile jest razem? 

- układamy 5 pisanek i zabieramy  2. Policz ile jest razem?  

– „Segregujemy pisanki” – zabawa klasyfikacyjna. Dziecko segreguje wycięte wcześniej sylwety 

pisanek ze względu na kolor.  

– „Liczymy jajeczka” – doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania. Dziecko bierze po 6 

wyciętych z papieru pisanek. R. podaje różne działania, np. mówi: Ile to jest dwie pisanki dodać 

dwie pisanki?, a dziecko dokłada lub odejmuje sylwety jajek i podają wynik. 

– „A co po tej pisance?” – zabawa w rytmy. R. układa różne rytmy z kolorowych jajek. Dziecko 

kontynuuje rytmy, przyczepiając kolejne pisanki. 

  

Dla chętnych do wydruku → załączniki do wydruku 

• Grafomotoryka baranek i jajka 

• Labirynt  

 

Udanego świątecznego czasu spędzonego w gronie najbliższych dla wszystkich Państwa oraz dzieci 

Dziękuję za czas który poświęcacie dzieciom i mam nadzieję, że choć trochę pomagają w tym moje 

propozycje zabaw! Dziękuję za współpracę za informację zwrotną w postaci zdjęć i wiadomości! 

Oczywiście czekam na zdjęcia dzieci z koszyczkami lub prezentami od zajączka!  

Pozdrawiam i do „zobaczenia” we wtorek po świętach 


