
 

      Propozycje zabaw w dn. 29.03.2021 – 31.03.2021 oddział VII 

 

Drodzy Rodzice, kochane przedszkolaki, mamy nadzieję, że wykorzystacie 

Nasze propozycje do wspólnej zabawy   

 

Poniedziałek 29.03.2021                     

Aktywność umysłowa  

Temat: Słuchanie wiersza Bożeny Formy „Wielkanoc”. 

Przebieg: 

1. Na powitanie proponuję poruszać się do piosenki „Pisanki, pisanki”. 

Piosenka  

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

 

2.  Następnie zachęcam do przeczytania dziecku załączonego wiersza pt. „Wielkanoc”, a 
także porozmawiania z nim na temat wielkanocnych zwyczajów wymienionych w 
wierszu (pieczenie ciast, ozdabianie jajek, wymienia wiosenne kwiaty itp.) 
 
 „Wielkanoc” 
Bożena Forma 
 
Święta za pasem, 
do pracy się bierzemy, 
mazurki i baby 
smaczne upieczemy. 
Pisanki, kraszanki 
razem dziś robimy, 
wszystkie kolorowe, 
bardzo się cieszymy. 
Upiekliśmy z ciasta, 
baranka, zajączka, 
z posianej rzeżuchy 
będzie piękna łączka. 
W glinianym wazonie 
bazie i żonkile, 
a na nich z papieru 
kurczątka przemiłe. 

3.  Zabawa - „Zajączki, pisanki, kurczęta, baranki” – poszukiwanie ukrytych „w pokoju” 

przedmiotów kojarzących się z Wielkanocą, zabawa fabularyzowana (rodzic chowa w 

pokoju przedmioty lub zdjęcia kojarzące się z Wielkanocą – jajka, kurczę, baranek, 

palma wielkanocna, bukszpan itp. Dziecko szuka ukrytych przedmiotów, przynosi je na 

środek pokoju i przelicza. Przy dowolnej muzyce rodzic mówi np. „pisanki” – dziecko 

turla się po dywanie, „zajączki” – dziecko skacze jak zajączki itp.) 

 

 

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


 

4. Na zakończenie proponuję zabawę taneczną „Taniec na jajkach”  

Rodzic dopiera się w parę z dzieckiem, następnie tańczymy przy dowolnej 

muzyce na dużych jajkach wyciętych z szarego papieru, uważając, aby nie zejść na 

podłogę. 

propozycja piosenki - https://www.youtube.com/watch?v=GxNEUPCe45 

DLA CHETNYCH KARTA PRACY 

 

 

Źródło: https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-KARTY-

PRACY-2-czarno-bia%C5%82e.pdf 

Źródło: Przewodnik metodyczny „Plac zabaw” pięciolatek. 

https://www.youtube.com/watch?v=GxNEUPCe45


 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

 

 

Na miłe popołudnie proponuję coś co bardzo lubimy, czyli grę planszową którą można 

wydrukować lub samemu narysować. 

Rodzicu, przygotuj kostkę i pionek oraz narysuj lub wydrukuj grę (link poniżej) 

https://www.mamawdomu.pl/wp-content/uploads/2016/03/wielkanocnywyscig.pdf 

Zasady gry: 

Wszyscy gracze ustawiają się na polu „START”. Najmłodszy gracz rzuca kostką i porusza się o 

tyle pól, ile ona wskazuje. Gracze po kolei przemieszczają się, aż do mety. Jeśli gracz trafi na 

pole w kolorze zielonym, porusza się o trzy pola do przodu, na polu czerwonym – cofa się o 

dwa pola. Gracz może również trafić na pole specjalne: 

 żółte – gonisz zająca – pozwala na dodatkowy rzut kostką 

 fioletowe – zając ukrył przed Tobą słodycze, szukając ich tracisz jedną kolejkę 

 niebieskie – zająłeś się malowaniem pisanek, tracisz jedną kolejkę 

 pomarańczowe – wygrałeś w konkursie na najpiękniejszą pisankę, możesz rzucić 

kostką jeszcze raz 

 

Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy dotrze do mety. 

W tej grze nie musicie sztywno trzymać się zasad, możecie wymyślić swoje jak np. śpiewanie 

piosenek na odpowiednim polu, zrobienie 10 przysiadów czy wymyślenie krótkiej rymowanki. 

Źródło: https://www.mamawdomu.pl/2016/03/5-darmowych-gier-wielkanocnych-ktore-

pokocha-twoje-dziecko.html 

 

MIŁEJ ZABAWY   

https://www.mamawdomu.pl/wp-content/uploads/2016/03/wielkanocnywyscig.pdf
https://www.mamawdomu.pl/2016/03/5-darmowych-gier-wielkanocnych-ktore-pokocha-twoje-dziecko.html
https://www.mamawdomu.pl/2016/03/5-darmowych-gier-wielkanocnych-ktore-pokocha-twoje-dziecko.html


 

 

Wtorek 30.03.2021 

Aktywność plastyczna  

Temat: „Królisie” – wykonanie ozdoby świątecznej.  

Przebieg:  

Rodzicu przed dzisiejszymi zajęciami, przygotuj:  

 styropianowe jajka, 

 białą i kolorową bibułę, 

 flamastry, 

 klej, 

 nożyczki. 

 

1. Na początku zachęcam do zabawy 

przy piosence „Hopla, hopla”  

Piosenka - https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c 

2. Praca plastyczna – wykonanie.  

Białą bibułę składamy na pół tworząc dwie warstwy i wycinamy prostokąt. Powinien on 

być tak duży, żeby zmieściło się w nim styropianowe jajko. Zgodnie ze zdjęciem 

poniżej. 

 
 

Części, które tworzyć będą uszy sklejamy klejem w miejscu, gdzie bibuła dotyka jajka. 

Następnie po wyschnięciu kleju ozdabiamy uszy kolorową bibułą. 

Malujemy buźkę Królisi. 

I nasze Królisie już gotowe!  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c


 

 

 

 

 

3. Na zakończenie proponuje zabawę rozładowującą napięcie „SPAGHETTI”. 

Rodzicu przeczytaj i  poproś dziecko aby wykonał następujące polecenia, mówimy…  

„Wyobraź sobie, że jesteś twardą nitką makaronu, który ma być podany na obiad. 

Zanurzasz się w garnku z ciepłą wodą. Po chwili opadasz na dno garnka, tworząc 

miękki, luźny kłębuszek. Zachowujesz się jak gotowany makaron do momentu, aż nie 

zawołam: «sos pomidorowy». Wtedy wolno ci wstać i potrząsać rękami i nogami, by 

poczuć się wspaniale”. 

 

Źródło: https://www.wychowaniewprzedszkolu.com.pl/artykul/zabawy-doskonalace-

umiejetnosc-nazywania-i-wyrazania-emocji 

Źródło: https://ccdd.com.pl/krolisie/?fbclid=IwAR1V2-

ARWGUpVHYGtC2GTBrzabJqRY2Jm18D87NvZ2Z46rWrAvhCDr5qNDc 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA: 

Rodzicu, zachęcam do opowiedzenia swojemu dziecku bajki relaksacyjnej.  Zaproponuj 

aby wykonał to o co poprosisz.  

„ROSNĘ JAK ROŚLINKA” 

Zamknij oczy..., wyobraź sobie, że jesteś maleńkim ziarenkiem, nasionkiem..., ktoś 

umieścił je w ziemi, a teraz dba o ciebie, dostarcza wody, dba o światło i ciepło..., 

nasionko zaczyna kiełkować, a następnie do góry wyrasta delikatna łodyżka, a w ziemię 

wypuszczają korzenie..., z ziarenka zaczyna wyrastać roślina..., tylko ty wiesz, jaka to 

roślina..., przyjrzyj się dokładnie..., teraz rośnie i ogląda świat wokół siebie..., jest 

jeszcze młoda, lecz wciąż rośnie..., wypuszcza młode listki i kolejne łodyżki..., być może 

wyrosły wśród was kwiaty ogrodowe lub polne, a może młode drzewka..., przyjrzyj się 

jak wygląda ta roślina, jakie ma kolory..., poczuj, jakie są jej listki – mocne, czy 

delikatne..., możesz już otworzyć oczy. 

A teraz już z otwartymi oczami pokaż ruchem swoich rąk i nóg, głowy i tułowia jak 

wyrastała roślinka z nasionka. 

− Na roślinkę, która jest już duża wieje wiatr, pokaż, co się z nią dzieje. 

− Po chwili pada deszcz. Co czuje? 

https://ccdd.com.pl/krolisie/?fbclid=IwAR1V2-ARWGUpVHYGtC2GTBrzabJqRY2Jm18D87NvZ2Z46rWrAvhCDr5qNDc
https://ccdd.com.pl/krolisie/?fbclid=IwAR1V2-ARWGUpVHYGtC2GTBrzabJqRY2Jm18D87NvZ2Z46rWrAvhCDr5qNDc


 

− I znów zajaśniało słoneczko. Wygrzewasz w jego ciepłych promykach swoje 

listki. Cieszysz się. 

− Przyleciał do ciebie motyl i siada na listku. Trochę łaskocze, poruszając 

delikatnymi skrzydełkami, lecz po chwili odlatuje. 

− Jak się czujesz po przygodach roślinki? 

Źródło: 

http://przedszkole3.hajnowka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=20

0:bajki-relaksacyjne&catid=44:zabawy-z-mam-i-tat&Itemid=121 

 

Życzymy dobrej zabawy! :) 

 

 

ŚRODA 31.03.2021 

Aktywność matematyczna 

 

Temat: Wielkanocne zabawy 

matematyczne. 

Przebieg: 

1. Na sam początek, zachęcam, 

aby rodzic przeczytał dziecku 

opowieść, a następnie poprosił dziecko o wykonywanie wskazanych czynności 

(opisanych w nawiasach). 

„Wielkanocne porządki zajączka” – zabawa logopedyczna.  

Cel zabawy – ćwiczenia buzi i języka.   

Pewnego dnia mały zajączek postanowił zrobić przedświąteczne 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 w nich czyste 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  

 

http://przedszkole3.hajnowka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=200:bajki-relaksacyjne&catid=44:zabawy-z-mam-i-tat&Itemid=121
http://przedszkole3.hajnowka.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=200:bajki-relaksacyjne&catid=44:zabawy-z-mam-i-tat&Itemid=121


na palcach, aby jej dosięgnąć (język wysuwa się w kierunku wargi górnej 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. - Bliżej Przedszkola 

2. Zabawy matematyczne: 

 

a) Układanie rytmów 

Ćwiczenia w układaniu rytmów pomagają dzieciom zauważać powtarzalność różnych 

wzorców, 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.  

 

 Dorosły zwraca się do dziecka: Obserwuj. Jednocześnie 

układa prosty rytm np. zając niebieski, zając żółty, zając 

fioletowy. I zachęca dziecko: Układaj dalej… Dziecko 

powtarza regularność, układając zające. 

Po takim wprowadzeniu można podobne ćwiczenia 

realizować przemiennie:  

 dorosły układa rytm (co najmniej trzy sekwencje), 

odczytuje go, a dziecko kontynuuje układanie rytmu;  

 dziecko układa rytm i odczytuje go, a dorosły układa 

sekwencje dalej. 

Rytmy można układać ze wszystkiego. Poniżej są rytmiczne zajączki.  

 

Karta pracy „Rytmiczne zajączki” do pobrania pod linkiem: 

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClUzRiNEF4UEdiLWs/view 

 

b) Pomóż Zajączkowi zebrać pisanki. 

Dzieci ćwiczą motorykę małą i dodatkowo trochę się poruszają. Pilnujemy, żeby dziecko 

nie odrywało ręki i trzymało się wyznaczonych linii.  

Przedszkolaku, pomóż Zajączkowi zebrać wszystkie pisanki. Staraj się prowadzić ołówek 

w taki sposób, żeby Zajączek nie spadł ze ścieżek. Są bardzo wąskie! Podskocz tyle razy, 

ile pisanek zebrał Zajączek  

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClUzRiNEF4UEdiLWs/view


Karta pracy „Zajączek i pisanki” do pobrania pod linkiem: 

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClazJoZmxZTlFXbUE/view 

 

c)  Koszyk i pisanki 

Najpierw, proszę o wycięcie koszyka i pisanek z podanej karty pracy poniżej. 

Przy koszyku kładziemy karteczkę z cyfrą, prosimy dziecko, żeby włożyło do niego tyle 

jajek, ile wskazuje cyfra   

Karta pracy „Koszyk i pisanki” do pobrania pod linkiem: 

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClQUlkZ2szeWhNRDA/view 

 

Rodzicu, do tej zabawy można zaproponować dziecku podane niżej zadanie tekstowe (z 

wykorzystaniem obrazków – koszyczka i pisanek). W tej aktywności matematycznej 

można bawić się kilkakrotnie, podając za każdym razem inne cyfry). 

Zajączek miał w koszyczku 5 pisanek. 1 zaniósł kurczaczkowi, a 3 rozdał dzieciom. Ile 

zostało pisanek w koszyczku Zajączka? 

 

d) Dopasowywanie cyfry do liczby pisanek 

Kładziemy przed dziećmi daną liczbę pisanek (mogą być wycięte pisanki z poprzedniego 

zadania). Prosimy, żeby dopasowały do nich odpowiednią cyfrę. Można dodatkowo 

pokazywać odpowiednią liczbę oczek na kostce.  

 

 

 

 

e) Liczymy pisanki. 

Dziecko wycina z kolorowego papieru po 6 pisanek w kilku kolorach. Następnie rodzic 

układa przed dzieckiem pisanki w dwóch kolorach wg uznania. Dziecko przelicza i 

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClazJoZmxZTlFXbUE/view
https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClQUlkZ2szeWhNRDA/view
https://1.bp.blogspot.com/-FKGhTJh41nM/WOi-u6vJd5I/AAAAAAAABds/DFumtL1AmiwqVOr2cJvcbQwLzJ4YgJ8RwCLcB/s1600/DSC_0094.JPG


porównuje np. Pisanek zielonych jest o trzy więcej niż żółtych, Pisanek czerwonych 

jest o dwie mniej niż niebieskich. Pisanek czerwonych jest tyle samo co zielonych itp. 

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

 

3. „Jajeczko” – masażyk relaksacyjny. 

Przedszkolaku, wspólnie z dorosłym pobaw się przy rymowance, wykonując masażyk 

na plecach drugiej osoby.  

Małe jajeczko kręciło się w kółeczko. (kreślenie kształtu jajka)  

Było nakrapiane, w kropki malowane. (lekkie stukanie palcami wskazującymi)  

Z góry na dół się turlało, (naprzemienne przesuwanie płasko ułożonych dłoni od szyi 

do pasa)  

wysoko podskakiwało! (oklepywanie dłońmi na przemian)  

Pod pierzynkę się schowało (przytulenie się do pleców partnera)  

i chwileczkę tam siedziało… Gdy mu ciepło się zrobiło, (masowanie pleców dłońmi 

ruchami okrężnymi)  

trach, kurczątko wyskoczyło! (klaśnięcie w dłonie)  

Do góry powędrowało, (kroczenie palcami wskazującym i środkowym obu dłoni w 

kierunku szyi)  

za uchem połaskotało (połaskotanie za uszami)  

i cichutko zapiszczało! (ciche naśladowanie głosu pisklaka: pi, pi, pi!) 

 

Źródło: https://blizejprzedszkola.pl/wielkanocne-zamieszanie-cz-4,2,9912.html 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA  

 

Wielkanocny quiz – gra planszowa. 

Rodzicu, zachęcam do zagrania z dzieckiem w grę.  

Liczba graczy: dowolna (od 1 do 4)  

Materiały: plansza; pisanki – ponumerowane na odwrocie; 

dowolne liczmany; kostka do gry; pionki; koszyczki (do zbierania punktów-liczmanów)  

Zasady gry: Dorosły rozkłada planszę do gry, a obok ponumerowane na odwrocie 

sylwety pisanek.  

1. Gracze ustawiają swoje pionki obok zajączka.  

2. Kolejno rzucają kostką i przesuwają się o wskazaną liczbę oczek.  

 

 

https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/wielkanocne-zabawy-matematyczne.html
https://blizejprzedszkola.pl/wielkanocne-zamieszanie-cz-4,2,9912.html


 

3. Gdy pionek stanie na polu z pisanką, gracz otrzymuje dowolne zadanie, np. 

ruchowe (zrób przysiad, zrób dwa pajacyki) lub zagadkę (Co to jest? Ma trąbę i 

wielkie uszy?)*.  

4. Za poprawne wykonanie zadania lub rozwiązanie zagadki otrzymuje tyle punktów 

liczmanów, ile znajduje się na takiej samej sylwecie, na której stanął jego pionek.  

5. Gra się kończy, gdy wszyscy gracze dotrą do mety.  

6. Na koniec gracze przeliczają zgromadzone w koszyczkach punkty.  

*Dorosły może wymyślać przeróżne zadania, znając możliwości i zasób wiedzy 

dziecka, i wiedząc, jakiego rodzaju zagadki najbardziej mu się podobają. 

 

Do pobrania PLAKAT WIELKANOCNY DO GRY: https://blizejprzedszkola.pl/plakat-

wielkanocny-quiz,2,9712.html 

 

 

Źródło: https://blizejprzedszkola.pl/wielkanocne-zamieszanie-cz-4,2,9912.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blizejprzedszkola.pl/plakat-wielkanocny-quiz,2,9712.html
https://blizejprzedszkola.pl/plakat-wielkanocny-quiz,2,9712.html
https://blizejprzedszkola.pl/wielkanocne-zamieszanie-cz-4,2,9912.html


 

KARTA PRACY – dla chętnych 

 

 

 

Źródło: https://www.mama-bloguje.com/wielkanocne-zadania-dzieci/ 

 

Powodzenia i udanej zabawy  

 

https://www.mama-bloguje.com/wielkanocne-zadania-dzieci/

