
 ŚRODA 01.04.2020 r. 

Temat: „Polowanie na tygrysa”- przybliżanie dzieciom aspektu porządkowego liczby 

naturalnej wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. 

Pomoce: kartki papieru wielkości ¼ A4 ponumerowane od 1-12, małe karteczki 

ponumerowane od 1-12.  

Przebieg: 

Drogi rodzicu: 

Ułóż z dzieckiem kartoniki wielkości ¼ A4 od 1-12 w jednym szeregu. Następnie usiądźcie 

naprzeciwko siebie tak, żeby ponumerowane kartki były pomiędzy wami.  Przed dzieckiem 

ułóżcie małe kartoniki z liczbami od 1-12. Przed rozpoczęciem gry możesz wraz z dzieckiem 

porozmawiać: które liczby są mniejsze od 4- dziecko wymienia, które są większe od 4- dziecko 

pokazuje i wymienia. Możecie w ten sposób porozmawiać o każdej liczbie. Ułatwi to dziecku 

zrozumienie zasad gry. 

Tu siedzi rodzic 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Tu siedzi dziecko 

Wytłumacz zasady gry, przećwicz z dzieckiem zabawę, a następnie grajcie na zmianę wcielając 

się w rolę tygrysa i osoby polującej. 

- Nauczymy się zabawy „Polowanie na tygrysa".  

Tu są kartoniki z liczbami ( niech dziecko samodzielnie wskazując paluszkiem każdą kartkę po 

kolei nazwie każdą liczbę).  Każda liczba może być tygrysem. 

- Zamknę oczy i odwrócę się. 

Ty w tym czasie wybierz jeden mały kartonik z liczbą, zapamiętaj liczbę, odwróć ją i odłóż na 

bok tak, żeby nie było widać co to za liczba. Resztę małych karteczek złóż jedną na drugą i 

odwróć tak, żeby nie było widać liczb. Liczba, którą wybrałaś/eś to tygrys, zapamiętaj ją i nie 

pokazuj. To twoja tajemnica.   

- Zaczynamy, odwracam się ...  

- Spróbuję dowiedzieć się, jaka to liczba. Zapoluję na tygrysa. Nie mam strzelby. 

Będę pytać, a ty mądrze odpowiadaj. 

- Pytam: Czy tygrys jest liczbą jeden? Jeżeli wybrana przez ciebie liczba jest 

większa, powiedz „za mało". Wtedy wiem, że wymieniłam liczbę za małą. 

- Pytam: Czy tygrys to liczba dwanaście? Jeżeli liczba wybrana przez ciebie jest 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



mniejsza, powiedź „za dużo", żebym wiedziała, że wymieniłam liczbę za dużą. 

- Gramy! Czy tygrys jest liczbą dwa? (za mało – odpowiada dziecko). Jak za 

mało, to odwrócę kartki z liczbami dwa i jeden, bo tygrys jest liczbą od nich większą 

(odwracam). 

- Czy tygrys jest liczbą dziesięć? (za dużo – odpowiada dziecko). Jak za dużo, to 

zasłaniam liczby dziesięć, jedenaście i dwanaście (odwracam). 

- Tygrys schował się tu (pokazuje liczby: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Pytam: Czy tygrys 

jest liczbą cztery? (za mało – odpowiada dziecko). Jak za mało, to zasłonię te liczby 

(gest pokazujący od 4 do 1), bo tygrys jest liczbą większą. 

- Czy tygrys jest liczbą siedem? (za dużo – mówi dziecko). Jak za dużo, to 

zasłonię te liczby (gest pokazujący liczby: 7, 8, 9, 10, 11, 12). 

- Tygrys może być liczbą pięć albo sześć. Strzelam. Tygrys to liczba pięć. Pif, 

paf (dziecko woła Ustrzelony i odwraca wcześniej wybraną karteczkę z liczbą). 

Drogi rodzicu, podczas tłumaczenia zasad i pierwszych rozgrywek podpowiadaj dziecku. Jeżeli 

jest to możliwe do pierwszych gier dobrze byłoby, żeby z dzieckiem grały dwie osoby- jedna 

poluje, druga pomaga dziecku odpowiadać na pytania. Nie jest to konieczne- dziecko powinno 

sobie poradzić. Powtarzaj zabawę w kolejnych dniach. 

Pomoce: 
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ZABAWA   POPOŁUDNIOWA 

 

,,Wielkanocne porządki zajączka” 
opowiastka logopedyczna 

 

        Pewnego dnia mały zajączek postanowił zrobić świąteczne porządki. Najpierw umył 

dokładnie wszystkie ściany (język przesuwa się w stronę policzków po stronie wewnętrznej). 

Potem wyczyścił sufit (język przesuwa się do podniebienia). Podłoga też była bardzo brudna, 

więc umył ją dokładnie (język ułożony na dnie jamy ustnej). Kiedy umył okna, pomyślał, że 

musi zawiesić firanki (język dotyka kolejno wszystkich górnych zębów). Wytrzepał także 

porządnie dywan z salonu i rozłożył go na podłodze (język przesuwa się w stronę dolnej wargi 

i wysuwa na brodę). Bardzo chciał wyczyścić też lampę, więc długo stał na palcach, aby jej 

dosięgnąć (język wysuwa się w stronę górnej wargi i nosa). Wreszcie domek był czysty i 

pachnący (wciąganie powietrza nosem)! W takim czyściutkim domu może zacząć malować 

wielkanocne pisanki. 

 
Źródło: ,,Vademecum przedszkolnych zabaw. WIOSNA - gotowe elementy do kreowania atrakcyjnych zajęć”.  

Praca zbiorowa. Kraków 2020 
    

      Miłego dnia:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   CZWARTEK 02.04.2020 r. 

Temat: Zabawy przy piosence „Święta z jajkiem i zajączkiem”. Przebieg: 

1. Zabawa rytmiczna- „Zajączek”- Dziecko powtarza rytm pokazany 

przez rodzica do słów „kic, kic, kic”-  np. klaszcząc, tuptając, 

uderzając rączkami o uda.  

2. Słuchanie piosenki „Święta z jajkiem i zajączkiem” 

-  https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg –link do piosenki. 

 
http://pluspng.com/zajaczek-png-2251.html 

 
„Święta z jajkiem i zajączkiem” 

 

1. Skacze drogą zając, skacze pomalutku. 

Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku. 

Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu. 

Każdemu zostawia prezent po kryjomu. 

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne x2. 

 

2. Idą chłopcy drogą, idą pomalutku. 

Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku. 

Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą 

i dziewczynki łapią i wodą je chlapią. 

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne x2. 

Rozmowa z dzieckiem: 

- określenie budowy piosenki (zwrotki, refren), 

- określenie nastroju piosenki (wesoła, czy smutna?) 

- omówienie tekstu piosenki,  

 

3. Zabawa ruchowa do piosenki „Święta z jajkiem i zajączkiem”. Dziecko jest- małym 

zajączkiem, rodzic- zajączkiem mamą/ tatą. Mały zajączek porusza się po całym pokoju w rytm 

piosenki „Święta z jajkiem i zajączkiem”, gdy słyszy pauzę w muzyce (rodzic zatrzymuje 

piosenkę), dziecko jak najszybciej „kica” w stronę mamy/ taty i mocno się przytula.  

4. Nawiązanie do tekstu piosenki omówienie z dzieckiem tradycji Wielkanocnych 

(rysunek poniżej) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg
http://pluspng.com/zajaczek-png-2251.html


 

„Księga zabaw z obrazkami- Plac Zabaw pięciolatek”- WSiP 



5. Zabawa muzyczna do piosenki „Święta z jajkiem i zajączkiem” 

 

 

1. Skacze drogą zając, skacze pomalutku. 

Przykucnął za płotem, hop i już w 

ogródku. 

Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu. 

Każdemu zostawia prezent po kryjomu. 

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne x2. 

 

2. Idą chłopcy drogą, idą pomalutku. 

Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku. 

Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą 

i dziewczynki łapią i wodą je chlapią. 

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne x2. 

 

 

Dziecko naśladuje sposób poruszania się zająca. 

Zatrzymuje się, jeden raz skacze w górę. 

 

„Kica” bardzo delikatnie skradając się i naśladując ruch 

obdarowywania kogoś prezentami. 

 
Wraz z rodzicem podskakuje trzymając się za ręce w prawą stronę. 

W lewą stronę. 

 

 

Maszeruje w miejscu. 

Przykuca, jeden raz skacze w górę. 

Goni rodzica.  

Łapie rodzica i mocno przytula. 

 
Wraz z rodzicem podskakuje trzymając się za ręce w prawą stronę. 

W lewą stronę. 

 

 

Miłej  zabawy  

 

ZABAWA  POPOŁUDNIOWA 

 

Zabawa „Wiem, o jakim przedmiocie myślisz" wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. 
 

Do zabawy potrzebne są, np.: 

- kubek, wazon ze szkła, szklanka, kubek papierowy, pojemnik plastikowy, 

- kredki, ołówek, flamaster, długopis, kreda, 

- książka, gazeta, zapisana kartka papieru, 

- klocki drewniane, klocki Lego, piłka. 

 

 Rodzicu powiedz dziecku, że nauczysz go odgadywania myśli. Można to robić tak: 

 Na stole będą znajdować się  różne przedmioty. Przyjrzyjcie się im i porozmawiajcie o tym: 

jak wyglądają, z czego są zrobione, do czego służą. 

- Dziecko wybiera sobie jeden przedmiot, ale nie mówi głośno co to jest. 

- Rodzic zadaje pytania, a  dziecko odpowiada tylko „Tak"  lub  „Nie". 

- Zaczynamy zabawę. 

Rodzic zamyka oczy i odwraca się. Dziecko wybiera przedmiot, np. książkę. 

Na stole jest dużo przedmiotów. Nie można pytać o każdy, bo będzie to bardzo 

długo trwało. Należy pytać ,,mądrze”: 

- Czy ten przedmiot służy do pisania (dziecko odpowiada: Nie)? Czy ten 

przedmiot jest z papieru (dziecko odpowiada: Tak)? 

- Wiem, że jest z papieru. Mogą to być : książka (pokazuje), kartka (pokazuje), 



gazeta i ten kubek, bo on jest z grubszego papieru. 

- Pytamy: Czy ten przedmiot służy do czytania? (dziecko  odpowiada: Tak). 

- To jest książka ( Tak). 

W podobny sposób rodzic odgaduje kilka innych przedmiotów. Potem 

zmiana ról. Dziecko zamyka oczy i odwraca się, a rodzic z wybiera jeden z przedmiotów 

znajdujących się na stole. Dziecko zadaje pytania, a rodzic odpowiada TAK lub NIE. 

 

Powodzenia :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piątek  03.04.2020 r.  
 

Temat: Wielkanocna gimnastyka. 
 

Pomoce: kij od mopa, kilka maskotek. 

Przebieg: 
 

http://przedszkolepszczolka.eu/tanczymy-spiewamy/ 

1. Zabawa ruchowa do piosenki   „SKACZEMY, BIEGNIEMY – Wygibasy z naszej 

klasy”- https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

Dziecko wraz z rodzicem ilustruje ruchem tekst piosenki.  

 Podczas pierwszej zwrotki dziecko maszeruje w rytm piosenki (unosząc wysoko kolana, 

plecy wyprostowane „jak żołnierze”) prowadząc rodzica po całym domu, po chwili 

zmiana.   

 Podczas refrenu ilustrujemy ruchem tekst piosenki:  

Skaczemy- dziecko skacze w miejscu. 

Biegniemy- biegnie w miejscu. 

Ćwiczymy- robi przysiad. 

Tańczymy- w dowolny sposób tańczy. 

 Podczas drugiej zwrotki rodzic pokazuje dowolne ćwiczenie (pajacyki, bieg w miejscu, 

krążenia ramion itp.) dziecko naśladuje i po chwili zmiana. 

1. Zabawa „Zajączek”- skok obunóż. 

Do zabawy potrzebny będzie kij od mopa/szczotki (można użyć skakanki) 

Rodzic kuca przed dzieckiem i porusza kijem raz w prawą stronę, raz w lewą. Zadaniem 

dziecka jest w odpowiednim momencie wykonać skok obunóż (przeskoczyć nad 

kijkiem), po chwili następuje zmiana ról. 

2. Zabawa „Taneczne wygibasy”. 

Do tej zabawy możemy wykorzystać kij od mopa/ szczotki z poprzedniej zabawy. Jedna 

osoba (bądź dwie osoby) trzyma wybrany przybór około metr powyżej podłogi. 

Dziecko musi przejść pod przyborem nie dotykając go. W kolejnej rundzie przybór 

opuszczany jest coraz niżej. Dla umilenia zabawy możemy włączyć piosenkę z 

pierwszej zabawy. 

3. „Maskotkowa kolejka”- do zabawy potrzebujemy kilku maskotek. Dziecko kładzie się 

na plecach. Rodzic podaje dziecku maskotkę- dziecko odbiera maskotkę stopami i 

przenosi ją za głowę. Potem zmiana ról. Możemy z tej zabawy zrobić także wyścigi. 

Rodzic z dzieckiem kładą się obok siebie i jak najszybciej przenoszą stopami maskotki 

za głowę.  

 

4. Trening relaksacyjny z elementami wizualizacji „Powrót do domu”. 

Słuchanie tekstu relaksacyjnego. W tle słychać bardzo spokojną muzykę (np.  

https://www.youtube.com/watch?v=kgqw-4mH7Kw ). 

Dziecko wygodnie leży na dywanie i słucha. 

„Po wesołej zabawie wróciliśmy do domu. Poczuliśmy się zmęczeni, przygotowałam 

Ci ciepłe, miękkie łóżeczko. W pokoju jest cicho i przytulnie. Słychać tylko, 

http://przedszkolepszczolka.eu/tanczymy-spiewamy/
https://www.youtube.com/watch?v=kgqw-4mH7Kw


pomrukiwanie kota, Zamykamy oczy, prostujemy nóżki, rączki, oddychamy równo, 

spokojnie. Jest nam wygodnie, słyszymy tylko piękną i cichą muzykę. Rączki i nóżki 

robią się coraz cięższe. Głowa spokojnie leży na poduszce. Czujesz ciepło w rękach, 

nogach, całe ciało staje się ciepłe jak w ciepłej kąpieli. Jest spokojnie i bardzo 

przyjemnie. 

Powoli otwieramy oczy, siadamy, przeciągamy się, powolutku wstajemy i przytulmy 

się do siebie”. 

 

ZABAWA  POPOŁUDNIOWA 

 

 

,,Co  zniknęło?” - zabawa rozwijająca spostrzegawczość i pamięć, orientację w przestrzeni 

i umiejętności matematyczne. 

 

    Poproś, aby dziecko przyjrzało się wybranemu miejscu w domu, np. przedmiotom 

ustawionym na półce  i zapamiętało je. Poproś, aby się odwróciło, a w tym czasie zmień 

ułożenie elementów, dodaj lub schowaj wybrany przedmiot. Zachęć dziecko do odgadnięcia, 

co się zmieniło.  

 

      Dziecko może określić, gdzie znajdował się dany przedmiot stosując określenia: nad, pod, 

obok, za, przed, z lewej strony, z prawej strony. Może też policzyć przedmioty, określić, który 

był pierwszy, drugi itd., posługując się liczebnikami porządkowymi. 

 
Źródło: https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/?fbclid=IwAR1g_ler7gNvRW_4GCeP_U2M8-l4w6fVToUrP9YH6ctx1Jhf_pEXVV7p_i0 

    

Miłej zabawy :) 
 

 

 

https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/?fbclid=IwAR1g_ler7gNvRW_4GCeP_U2M8-l4w6fVToUrP9YH6ctx1Jhf_pEXVV7p_i0


Poniedziałek 06.04.2020 r. 

 
Temat: „Wielkanoc”- słuchanie wiersza D. Gellnerowej. 

Przebieg: 

Drogi rodzicu: 

1. Przeczytaj dziecku poniższy wiersz. Następnie porozmawiaj z nim na temat 

wiersza.  

  

„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? 

Obrazki do wiersza: 



              
http://mojaszafamodnaszafa.blogspot.com/2019/04/moje-wielkanocne-dekoracje.html                                                                                                                                                                                                                                        https://www.przyslijprzepis.pl/przepis/baranek-wielkanocny-1       

     

https://www.przyslijprzepis.pl/przepis/wielkanocna-baba-zaparzana       https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisanka

http://mojaszafamodnaszafa.blogspot.com/2019/04/moje-wielkanocne-dekoracje.html
https://www.przyslijprzepis.pl/przepis/baranek-wielkanocny-1
https://www.przyslijprzepis.pl/przepis/wielkanocna-baba-zaparzana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisanka


 

2. Zabawa muzyczna do piosenki „Święta z jajkiem i zajączkiem”- utrwalenie 
https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg 

 

 

1. Skacze drogą zając, skacze pomalutku. 

Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku. 

Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu. 

Każdemu zostawia prezent po kryjomu. 

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne x2. 

 

2. Idą chłopcy drogą, idą pomalutku. 

Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku. 

Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą 

i dziewczynki łapią i wodą je chlapią. 

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne x2. 

 

 

Dziecko naśladuje sposób poruszania się zająca, 

Zatrzymuje się, jeden raz skacze w górę. 

„Kica” bardzo delikatnie skradając się i naśladując ruch 

obdarowywania kogoś prezentami. 

 
Wraz z rodzicem podskakuje trzymając się za ręce w prawą stronę. 

W lewą stronę. 

 

 

Maszeruje w miejscu. 

Przykuca, jeden raz skacze w górę. 

Goni rodzica.  

Łapie rodzica i mocno przytula. 

 
Wraz z rodzicem podskakuje trzymając się za ręce w prawą stronę. 

W lewą stronę. 

 

 

3. Rozmowa na temat stołu wielkanocnego. Omówienie potraw. 

Drogi Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat wyglądu stołu wielkanocnego. Nazwy potraw 

podzielcie na sylaby. Spróbuj wyodrębnić głoskę w nagłosie- jaką głoskę słyszymy na początku danego 

słowa.  

https://chomikuj.pl/ewamagdalena/pomoce++dydaktyczne/*c5*9bwi*c4*85teczne+karty+pracy/Wielkanoc,5

https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg
https://chomikuj.pl/ewamagdalena/pomoce++dydaktyczne/*c5*9bwi*c4*85teczne+karty+pracy/Wielkanoc,5


 

https://chomikuj.pl/ewamagdalena/pomoce++dydaktyczne/*c5*9bwi*c4*85teczne+karty+pracy/Wielkanoc,5 

https://chomikuj.pl/ewamagdalena/pomoce++dydaktyczne/*c5*9bwi*c4*85teczne+karty+pracy/Wielkanoc,5


ZABAWA   POPOŁUDNIOWA 
 

Zabawa  ,,Skoczne sylaby” – zabawa ruchowa doskonaląca słuch fonemowy. 

 

      Na podłodze rozkładamy przed dzieckiem kartki z cyframi od 1 do 4. Rodzic mówi nazwę 

związaną ze Świętami Wielkanocnymi, a dziecko przeskakuje o tyle kartek, ile jest sylab w 

wyrazie, np. palma, jajko, pisanka, koszyczek, baranek, zajączek, kurczaczek. Kiedy się 

zatrzyma, rodzic sprawdza czy prawidłowo wykonało zadanie. Jeśli tak wraca na pozycję 

wyjściową i zabawa toczy się od nowa. Jeśli dziecko niewłaściwie wykonało zadanie, 

wspólnie z rodzicem dzieli nazwę na sylaby jeszcze raz. 

 
Źródło: ,,Vademecum przedszkolnych zabaw. WIOSNA – gotowe elementy do kreowania atrakcyjnych zajęć”.  Praca zbiorowa. Kraków 2020        

 

      

Miłej zabawy  
 
 
 

 

 



Wtorek 07.04.2020 r. 

Temat: ”Wielkanocny zajączek”- praca przestrzenna z ryżem i skarpetą. 

Pomoce: jedna skarpeta, ryż/ kasza, kawałek tasiemki, nitka/sznureczek, mazak, guziki 

Przebieg: 

1. Omówienie zawartości koszyczka wielkanocnego: 

Drogi Rodzicu: 

- przygotuj: kawałek chleba, jajko, solniczkę, kiełbaskę, baranka, koszyczek wielkanocny, jeżeli jednak 

nie jest to możliwe użyj poniższych obrazków: 

 

         
       http://www.piekarniaszymanscy.pl/galeria,116-swiateczne.html                     https://www.fakt.pl/kobieta/kuchnia/wielkanoc-2020-jajka-wielkanocne-przepisy-na-swieta-wielkanocne/pvtmxq1 

 

 

 

    
https://www.fakt.pl/zdrowie/wygrac-z-choroba/sol-zabija-zobacz-jak-niebezpieczna-jest-sol/9jjzfp8  https://gazetawroclawska.pl/koszyk-wielkanocny-co-do-niego-wlozyc-swieconka-wielkanoc-co-ma-byc-w-koszyku/ga/3388231/zd/3581763 

 

 
https://allegro.pl/oferta/baranek-wielkanocny-do-koszyka-swieconka-7823895878 

 

 

 

 

 

Zacznij z dzieckiem rozmowę: 

http://www.piekarniaszymanscy.pl/galeria,116-swiateczne.html
https://www.fakt.pl/kobieta/kuchnia/wielkanoc-2020-jajka-wielkanocne-przepisy-na-swieta-wielkanocne/pvtmxq1
https://www.fakt.pl/zdrowie/wygrac-z-choroba/sol-zabija-zobacz-jak-niebezpieczna-jest-sol/9jjzfp8
https://gazetawroclawska.pl/koszyk-wielkanocny-co-do-niego-wlozyc-swieconka-wielkanoc-co-ma-byc-w-koszyku/ga/3388231/zd/3581763
https://allegro.pl/oferta/baranek-wielkanocny-do-koszyka-swieconka-7823895878


Mały zajączek „Kicuś” porozkładał po naszym domu przedmioty/ obrazki, które umieszczamy w koszyczku 

wielkanocnym. Jeżeli je odnajdziemy i nazwiemy Kicuś podpowie nam jak zrobić własnego zajączka 

wielkanocnego. Czy poszukamy tych przedmiotów/obrazków? Zanim zaczniemy szukać musimy rozwiązać 

zagadki, które podpowiedzą nam, gdzie zajączek schował przedmioty/ obrazki. Ostatnia zagadka podpowie 

nam gdzie jest list od Kicusia z instrukcją wykonania własnego zajączka wielkanocnego.  

Umieść powyższe obrazki/ rzeczy na/w przedmiotach, które są rozwiązaniem zagadek. 

1. Miękkie i wygodne, 

z kołderką i kocem 

sprawi, że pogodne 

będą wszystkie noce. (łóżko) 
 

2. W jakiej szafce 

cały rok jest zima, 

gdy ta szafka 

wtyczkę w gniazdku trzyma? 

(lodówka) 
 

3. Ma pokrętła i guziki, 

szybkę przeźroczystą. 

Chętnie przyjmie brudną odzież, 

by oddać nam czystą. (pralka) 

 

4. Może być z drzwiami 

lub rozsuwana. 

W niej zawsze chowamy 

swoje ubrania. (szafa) 

 

5. Chociaż nie jest samolotem, 

zawsze mamy go z pilotem. 

Gdy guziki naciskamy, 

przełączają się programy. 

(telewizor) 

 

      6.       Od wielu wieków zna go już świat, 

                ma cztery nogi i jeden blat. 

               Przy nim jesz obiad, w warcaby grasz, 

              dobrze, że mebel ten w domu masz. (stół) 

 

Podsumuj rozmowę o koszyczku wielkanocnym.  

2. Instrukcja wykonania Zajączka Wielkanocnego- List od Zajączka Kicusia. 

 

Drogi Przedszkolaku! 

Rozwiązałeś wszystkie zagadki.  

Brawo! 

Właśnie zostałeś moim dzielnym pomocnikiem. 

Jako mój pomocnik jesteś gotowy na zrobienie własnego zajączka wielkanocnego. 

Oto jak go wykonać: 

Do wykonania potrzebne Ci będą: jedna skarpeta (damska/męska), ryż/ kasza, kawałek tasiemki, 

nitka/sznureczek, mazak, guziki. 

1. Napełnij skarpetkę około 1 szklanką ryżu (ilość zależy od rozmiarów skarpety).  

2. Poniżej miejsca na piętę, przewiąż skarpetę sznurkiem/ nitką.  

3. Nieco wyżej przewiąż drugi raz. Uzyskasz w ten sposób tułów i głowę zajączka. 

4. Końcówkę skarpetki przetnij na dwie części- będą to uszy. 

5. Naklej guziki, bądź namaluj mazakiem oczy oraz buzię. 

Pod tym linkiem znajdziesz film z instrukcją zrobienia zajączka.  

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 

 Powodzenia  

Twój Przyjaciel Zając Kicuś  

tak właśnie może wyglądać Twój zajączek.  

https://pasjevioli.pl/jajeczko-i-zajaczek/ 

 

 

         ZABAWA  POPOŁUDNIOWA 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8
https://pasjevioli.pl/jajeczko-i-zajaczek/


,,W wielkanocnym koszyku” 

zabawa ruchowo – naśladowcza 

W wielkanocnym koszyku 

dziecko tworzy ,,koszyczek”  z dłoni ułożonych na wysokości brzucha 

zwierzaków bez liku: 

jest baranek, 

piąstkami kreślą koła z boku głowy (,,baranie rogi”) 

jest kurczaczek 

zginają ręce w łokciach i machają nimi jak skrzydełkami 

i cukrowy zając skacze, 

podskakują 

kolorowe są pisanki 

zaciskają dłonie wyciągnięte przed siebie w piąstki 

-  wielkanocne niespodzianki. 

Wszyscy śmieją się wesoło 

rysują palcami uśmiech 

i machają  wszystkim wkoło, 

machają  do wszystkich 

jedną ręką ślą całusy i życzenia, 

przesyłają całusy, dotykając dłońmi ust 

ślą świąteczne pozdrowienia! 

machają obiema rękami 

 

Miłego dnia:) 
 
             
Źródło: ,,Vademecum przedszkolnych zabaw. WIOSNA - gotowe elementy do kreowania atrakcyjnych zajęć”.  Praca zbiorowa. Kraków 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączamy 2 karty pracy do wykonania dla chętnych. 

 

 
 



 
Plac Zabaw Pięciolatek część 3 WSiP 

 


