
8.04.2020 r. 

Temat zajęcia: „Wielkanocne zabawy matematyczne”. 

Pomoce: pisanki styropianowe, kurczaczki, karta pracy – „Rytmiczne zajączki” (możemy 

użyć jej do układania rytmów i przeliczania), maskotka zajączka 

Przebieg zajęcia: 

1. Układanie rytmów. 

Ćwiczenia w układaniu rytmów pomagają dziecku zauważać powtarzalność różnych wzorów, 

korzystania z nich w rozmaitych sytuacjach, pozwalają lepiej rozumieć otaczający je świat,               

a w przyszłości - łatwiej uczyć się matematyki. Pamiętajmy, że układając rytm, każde ogniwo 

należy powtórzyć przynajmniej trzykrotnie np.  

- kurczaczek, jajko, kurczaczek, jajko, kurczaczek, jajko 

- kurczaczek, jajko, jajko, kurczaczek, jajko, jajko, kurczaczek, jajko, jajko itp. 

(Rytmy można układać naprawdę ze wszystkiego co tylko przyjdzie nam do głowy). 

 

2. Przeliczanie. 

Kładziemy przed dzieckiem pisanki lub kurczaczki i prosimy, żeby powiedziało ile ich jest. 

3. Przeliczanie z „Zajączkiem Wielkanocnym”. 

Potrzebne będą maskotka lub obrazek zajączka. Informujemy dziecko, że zajączek ma 

problemy z liczeniem. Celowo podczas liczenia popełniamy błędy i prosimy dziecko, żeby 

nas poprawiało. Jako liczmanów możemy użyć jajeczek, pomponików lub zajączków z karty 

pracy. 



 

4. Kurczaczki i jajka. 

Kładziemy przed dzieckiem daną liczbę kurczaczków i jajek, prosimy, żeby połączyło je                 

w pary, pytamy czy każdy kurczaczek będzie miał swoje jajko. Kolejnym wariantem jest 

rozdzielanie pisanek po równo, żeby każdy kurczaczek dostał tyle samo jajek. 

 

Wszystkie zadania wykonujcie w zakresie 4, 5 – elementów. 

 

Źródło: https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/wielkanocne-zabawy-matematyczne.html 

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa matematyczna 

„Zabawy z kwadratem” – zapoznanie dzieci z kwadratem na podstawie wiersza M. 

Terlikowskiej „W pogoni za kwadratem” – wysłuchanie fragmentu wiersza z jednoczesnym 

demonstrowaniem figury. (wycięta na przykład z brystolu) 

Kwadrat – to jest dziwna figura, 

bo nie wiadomo, 

gdzie dół 

a gdzie góra. 

Do góry głową czy na dół głową. 

Zawsze wygląda jednakowo. 

Ma równe kąty, ma równe boki, 

Tak samo długi jest – jak szeroki. 

Następnie dziecko może ozdobić swój kwadrat dowolnie. 

 

Powodzenia☺ 

 

https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/wielkanocne-zabawy-matematyczne.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.04.2020 r. 

Temat zajęcia: „O zajączku, kurkach, kurczaczkach i stłuczonej pisance” – zabawa 

muzyczna. 

Pomoce:  link do zabawy muzycznej - https://www.youtube.com/watch?v=zZmukr67LUc  

link do muzyki - https://www.youtube.com/watch?v=H_dUwQzAwLs&feature=youtu.be  

Przebieg zajęcia: 

1. Rozwiązywanie zagadek 

Ma długie uszy, 

bardzo zwinnie skacze. 

Zmyka więc przez pola, 

gdy psa zobaczy. 

                       Zajączek 

 

Wykluły się z jajek, 

są żółciutkie całe. 

Będą z nich kogutki 

albo kurki małe. 

                       Kurczaczki 

 

Chodzi po podwórku, 

o ziarenka prosi. 

Siaduje na grzędzie, 

pyszne jajka znosi. 

                       Kura 

 

Leżą w koszyczku 

pięknie ułożone. 

W kolory i wzory 

mocno ozdobione. 

                      Pisanki 

2. Wysłuchanie piosenki. 

Zając tu, zając tu. A teraz małą zrób pisankę i ją stłucz.  

Kurczaczek pi pi pi x2  

a teraz małą zrób pisankę i ją stłucz. (wykonujemy małe ruchy) 

https://www.youtube.com/watch?v=zZmukr67LUc
https://www.youtube.com/watch?v=H_dUwQzAwLs&feature=youtu.be


 

Zając tu, zając tu. A teraz dużą zrób pisankę i ją stłucz.  

A kurka ko ko ko x2  

a teraz dużą zrób pisankę i ją stłucz. (wykonujemy większe ruchy) 

 

Zając kic, zając kic. A wokół niego tańczą kurki z kogutem.                                                    

Koszyczek ze mną zrób x2  

i zatańcz wkoło tak jak kurki z kogutem. (tańczymy z rodzicem w parze) 

3. Zabawa przy piosence. 

Wykonujcie ruchy zgodne z nagraniem (link do nagrania znajduje się powyżej). 

Dzisiaj łączymy motorykę małą i dużą oraz upiększamy to recytacją lub śpiewem. 

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa muzyczno- słuchowa 

 

„Tworzymy rytmy” - rodzic siedzi naprzeciwko dziecka i wystukuje rytm na instrumencie 

np.: łyżką o dno garnka, dziecko powtarza ten rytm na drugim instrumencie np.: dwie 

drewniane łyżki, dwa klocki- propozycja. Następuje zamiana ról i dziecko tworzy rytm dla 

rodzica. 

 

Miłej zabawy☺ 

 

10.04.2020 r.  

Temat zajęcia: „Wielkanocne zabawy ruchowe”. 

Pomoce: jajko prawdziwe lub plastikowe, łyżka, plastikowe kubeczki lub kręgle, kosz 

Przebieg zajęcia: 

1. Wielkanocne ćwiczenia. 

Przygotujcie sobie kolorowe obrazki z zadaniami do wykonania. Dziecko losuje obrazek 

(można losować na zasadzie wielkanocnej wyliczanki:  

„Wielkanocna wyliczanka królik, pisklak i pisanka, raz, dwa, trzy co w koszyczku niesiesz 

ty?” autor: Agata Dziechciarczyk),  

po czym prezentuje go rodzicowi, który odczytuje dane ćwiczenie. Kiedy dziecko będzie już 

wiedziało co i jak pokazywać, można pobawić się w kalambury. 



 



 

2. „Wyścig z jajem”. 

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 i przyjemnie, możemy zaproponować konkretny sposób 

poruszania się, np. tyłem, bokiem, stopa za stopą, na kolanach, wielkimi krokami, na palcach, 

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

3. „Zbijające jajko”. 



Potrzebujemy plastikowych kubeczków lub kręgli i plastikowe jajko. Wyznaczamy miejsce                

z którego będziemy rzucać, a po przeciwnej stronie ustawiamy kubki lub kręgle. Dziecko 

rzuca tak długo, aż wszystkie kubeczki/kręgle się przewrócą. 

4. „Jajeczna czołganka”. 

Dziecko ma za zadanie pokonać – czołgając się i trzymając plastikowe jajko w ręku – 

wyznaczoną trasę, a następnie włożyć je do koszyka. Jajko nie może wypaść z dłoni. 

5. „Rzut pisanką do celu”. 

Dziecko z wybranego stałego miejsca rzuca pisanką do kosza. 

 

Źródło: https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/wielkanocne-zabawy-ruchowe.html  

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa ruchowa 

 

„Rowerek” – ruchy naprzemienne wg metody P. Dennisona.  Dzieci leżą na plecach. 

Dotykają na przemian prawym łokciem lewego kolana, lewym – prawego. Nogi wykonują 

ruchy płynne jak przy jeździe na rowerze. Rodzic demonstruje ćwiczenie lub wykonuje z 

dzieckiem. 

 

Miłego dnia i świetnej zabawy☺ 

 

14.04.2020 r. 

Temat zajęcia: „Kurczaczki ze skrzydełkami z odrysowanych rączek”. 

Pomoce: kolorowy papier, klej, nożyczki 

Przebieg zajęcia: 

1. Zabawa paluszkowa „Kurczaczki”. 

Pięć kurczaczków małych chodzi po polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

 

Pięć kurczaczków małych chodzi po polanie. 

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie?  

 

Pięć  kurczaczków małych chodzi po polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie?  

 

Pięć kurczaczków małych chodzi po polanie. 

https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/wielkanocne-zabawy-ruchowe.html


Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

 

Pięć kurczaczków małych chodzi po polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie?  

 

Pięć kurczaczków małych już do mamy idzie. 

Kocha je ogromnie mama kura. (zaplatamy palce obu dłoni i lekko kołyszemy splecionymi 

dłońmi) 

2. Wykonanie pracy. 

Z szablonów znajdujących się poniżej wycinamy poszczególne elementy, następnie 

odrysowujemy dłonie dziecka i je wycinamy. Przyklejamy do naszego kurczaczka. 

 

 



 

 

 



3. „Mama kwoka i kurczęta” – zabawa muzyczno – ruchowa.  

Dziecko – kurczątko porusza się swobodnie po podłodze. Podczas przerwy w muzyce 

wykonuje polecenia mamy – kwoki np.; poszukuje pokarmu, macha skrzydełkami, dziobie 

ziarenka, chowa się przed niebezpieczeństwem. 

link - https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 - M. Musorgski – „Taniec kurcząt                  

w skorupkach" 

 

Źródło: https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/anna-kowalska/kurczaczki-ze-

skrzydelkami-z-odrysowanych-raczek/  

 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa plastyczna 

 

„Sam decyduje, co narysuje” -rysowanie na temat dowolny (kredki i kartka z bloku). 

Dziecko i rodzice tworzą rysunki i  prezentują swoją pracę, omawiając. Rodzice mogą 

sprawdzić wyobrażenie dziecka dotyczące np.: doboru kolorów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Życzymy miłej zabawy☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/anna-kowalska/kurczaczki-ze-skrzydelkami-z-odrysowanych-raczek/
https://eduzabawy.com/kreatywnie-z-dzieckiem/anna-kowalska/kurczaczki-ze-skrzydelkami-z-odrysowanych-raczek/

