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1. „Wielkanocne jajka” – porównywanie różnego rodzaju jajek dekoracyjnych: 

kraszanek, pisanek, wydmuszek, zapoznanie z symboliką jaja. Rodzic pyta dzieci, z 

jakim produktem spożywczym najsilniej kojarzy im się Wielkanoc, i przypomina, 

czego symbolem jest jajko. Pokazuje dzieciom różnego rodzaju jajka: kraszanki (w 

całości zabarwione na jeden kolor), pisanki, wydmuszki itp. Dzieci porównują jajka, 

wskazują podobieństwa i różnice między nimi.  
2. „Jak barwimy jajka?” – dobieranie koloru kraszanki do zdjęcia produktu, za 

pomocą którego można zabarwić jajko na dany kolor.Rodzic pyta dzieci, czy znają 

sposoby barwienia jajek.  



3. Ugotowanie jajek w skórkach buraków lub łupinkach cebuli. Rodzic gotuje jajka     

i pokazuje efekt dzieciom.  
4. „Pisanka  z  układanki”  –  praca  plastyczna.  Rodzic  rysuje  na  dużym  brystolu  

ogromną pisankę. Dzieli ją na drobne fragmenty – puzzle, które wycinają dzieci oraz 

ozdabiają. Po ozdobieniu dzieci dopasowują do siebie fragmenty układanki, tworząc 

puzzle, które przyklejają na duży brystol. 
 

5. „Przysłowia i powiedzenia” –Rodzic wyjaśnienia dzieciom powiedzenia i przysłowia 

związane z jajkami: – Jajko mądrzejsze od kury. – Czym skorupka za młodu 

nasiąknie, tym na starość trąci. – Od jajka do jabłka. – Jajko Kolumba. – Kura 

znosząca złote jajka.  
6. Praca z KP3.34b – ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej, doskonalenie 

zdolności grafomotorycznych. 

7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych: – „Skaczące pisanki” – dzieci stoją na 

wyznaczonej linii i skaczą do końca sali naśladując skaczące żabki. Po drodze 

wykonują obrót dookoła siebie i przechodzą przez szarfę. – „Zające na łące” – dzieci 

wykonują zajęcze skoki (w przysiadzie – pierwsze ręce, później nogi) do 

wyznaczonego miejsca. Po drodze wykonują obrót dookoła siebie i przechodzą przez 

szarfę. – „Jajko na łyżce” –dzieci trzymając w ustach łyżkę, a na niej gotowane jajko, 

pokonują wyznaczoną drogę.  
8. „Jajka z pianki do golenia” – praca plastyczna. Dzieci wykonują jajka z pianki do 

golenia wyciśniętej na karton i zabarwionej barwnikiem 

 

 



 

 

 



ZABAWY NA POPOŁUDNIE    
1. „Jajka i kurczęta” – fabularyzowana zabawa ruchowa, poruszanie się po sali w rytm 

dowolnej muzyki. Gdy Rodzic wyłącza muzykę, dzieci reagują na jedno z poleceń. 

Gdy słyszą: Jajko, zwijają się w kulkę i turlają z boku na bok, na słowa: Kurczak 

chodzą po sali na ugiętych kolanach i machają rękoma jak skrzydłami. 

2. ,,Wielkanocne zabawy ruchowe” 

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

3. ,,Wielkanocne labirynty“. 

 

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


 


