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PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ NA DZIŚ  

 
1. Zachęcam do odtworzenia dzieciom filmu edukacyjnego Edukredka- Tradycje 

wielkanocne:  

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

 

Pytania do filmu: 

 Jaki tradycje wielkanocne były wymienione w filmie? 

 Jak można zdobić jajka? 

 Co powinno znaleźć się w koszyku wielkanocnym? 

 

2. Wielkanocne zagadki. Rodzic czyta zagadkę. Zadaniem dziecka jest wskazać 

odpowiednią ilustrację do zagadki. 

 

Ma złociste rogi 

i kożuszek biały. 

Nie biega po łące, 

bo z cukru jest cały. (Baranek cukrowy) 

 

Wykluły się z jajek, 

są żółciutkie całe. 

Będą z nich kogutki 

albo kurki małe. (Kurczaczki) 

 

Leżą w koszyczku 

pięknie ułożone. 

W kolory i wzory 

mocno ozdobione. (Pisanki) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ćwiczenia graficzno-ruchowe. Dzieci wraz z rodzicem kilkukrotnie kreślą w 

powietrzu kształt dużego jajka, mówiąc przy tym rymowankę: 

Jajeczko, jajeczko, będziesz pisaneczką. 

Następnie dzieci wykonują zadnie w KARCIE PRACY 36A, 36B – dzieci, które nie 

odebrały kart pracy z przedszkola próbuje narysować na kartce duże jajko i ozdabia je 

według własnego pomysłu kredkami.  

4. „Pisanki”– zabawa z rodzicem w parach. Dziecko udaje jajko – „zamyka się”, tworząc 

kulę, a rodzic próbuje ostrożnie je otworzyć (może np. łaskotać). Po otwarciu następuje 

zmiana ról. 

 

5. Ćwiczenia gimnastyczne: 

– „Skaczące pisanki” – dzieci stoją na wyznaczonej linii i skaczą do końca pomieszczenia 

naśladując skaczące żabki. Po drodze wykonują obrót dookoła siebie.  



– „Zające na łące” – dzieci wykonują zajęcze skoki (w przysiadzie – pierwsze ręce, 

później nogi) do wyznaczonego miejsca. Po drodze wykonują obrót dookoła siebie i 

przeskakują przez przeszkodę.  

„Jajko na łyżce” –Dziecko i rodzic ustawia się na linii startu trzyma w ręku łyżkę, a na 

niej gotowane jajko, pokonują wyznaczoną trasę.  Zwycięża ten, kto pierwszy 

przekroczy linię mety.  

 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ NA POPOŁUDNIE: 

 

1. Wykonanie masażyku. 

Rodzic siada na dywanie, a dziecko siada za nim. Dziecko rysuje na plecach rodzica 

wzory zgodnie z poleceniami: paski poziome, paski pionowe, kropki itp. Następnie 

następuje zamiana miejsc, ale rodzic nadal mówi głośno polecenia. 

2. KARTA PRACY -  wybierz odpowiednie sylaby /ZAŁĄZNIK NR 1/ 

3. Praca plastyczna -  ZAJĄC Z PAPIEROWEJ DŁONI: 

https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam życzę wspaniałej zabawy  

Monika Bojanowicz  

https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs

