
Wielkanoc – 09 kwietnia, czwartek 

 

1. Rzut do koszyka – zabawa z elementem celowania.                                                     

Dziecko siedzi na dywanie, ma woreczki (mogą być małe piłeczki) – jajka. Na 

dywanie rodzic stawia duży kosz (może być miska lub obręcz). Dziecko próbuje trafić 

woreczkiem do kosza, najpierw jedną, potem drugą ręką. Woreczki – jajka, które nie 

wpadły do kosza, zbiły się i nie biorą udziału w zabawie. Te, które wpadły do kosza, 

można zabrać i rzucać nimi w kolejnej rundzie. Dla utrudnienia w kolejnych rundach 

dziecko może odsuwać się coraz dalej od kosza.                                                              

Środki dydaktyczne: woreczki, kosz � 

�  

2. Baranki, kurczaczki i zajączki – zabawa orientacyjno-porządkowa. Rodzic gra na 

dowolnym instrumencie perkusyjnym. Kiedy gra wolno, dziecko – baranek chodzi na 

czworakach i beczy: beee, kiedy gra szybko, dziecko – kurczak podskakuje w pozycji 

w kucki i piszczy: pi, pi, pi. Gdy rodzic przestaje grać, dziecko naśladuje zająca– 

wyskakuje jak najwyżej w górę i mówi: hyc.                                                                

Środki dydaktyczne: dowolny instrument perkusyjny � 

� 

3.  Szukamy zająca – zabawa tropiąca typu ciepło – zimno.                                       

Rodzic ukrywa zajączka w Sali, dziecko szuka go. Rodzic udziela wskazówek, 

mówiąc: ciepło, gdy dziecko zbliża się do zająca, lub: zimno, gdy oddala się od niego. 

Kiedy dziecko znajdzie zająca, w nagrodę może go ukryć; rodzic w tym czasie 

zamyka oczy.                                                                                                                    

Środki dydaktyczne: pluszowy zajączek ��  

 

4. Wyścigi z jajkiem – zabawa bieżna.                                                                              

Rodzic wyznacza za pomocą dwóch dowolnych przedmiotów linię startu/mety oraz 

półmetek – miejsce, w którym zawodnik zawraca. Dziecko ustawia się z łyżką i 

ugotowanym jajkiem (ew. można wykorzystać małe piłeczki) na linii startu. Na hasło 

prowadzącego dziecko idzie jak najszybciej, ale jednocześnie tak ostrożnie, by nie 

upuścić jajka. Jeśli jajko upadnie, trzeba je za każdym razem podnieść i umieścić z 

powrotem na łyżce.                                                                                                            

Środki dydaktyczne: łyżki, ugotowane jajka lub małe piłeczki, pachołki �� 

 

5.  Pisklęta – opowieść ruchowa.                                                                                        

Rodzic pozostawia dziecku dowolność w ilustrowaniu opowieści gestami i ruchami 

treści opowiadania. Przykładowa opowieść: Wyobraź sobie, że jesteś pisklęciem, 

które siedzi w środku jajka, w skorupce, i śpi. Czujesz, że rośniesz, jest ci już w 

skorupce za ciasno, usiłujesz się z niej wydostać. Próbujesz dziobem i skrzydełkami, i 

nóżkami. Nagle udało się, wyglądasz ze skorupki na świat. Wyklułeś się. Rozglądasz 

się ciekawie po świecie. Wystawiasz łebek do słońca, wygrzewasz się i odpoczywasz.  

Wydostanie się ze skorupki to nie taka prosta sprawa, wymaga wysiłku, czujesz, że 



jesteś bardzo głodny i spragniony. Rozglądasz się za mamą – kwoką, ale nigdzie jej 

nie widać. Obok krzesła dostrzegasz pyszne ziarenka, idziesz tam szybciutko i 

dziobiesz, aż masz pełny brzuszek. Po drugiej stronie, pod szafą, dostrzegasz 

pojemniki z wodą, idziesz tam bardzo powoli, bo jesteś ociężały po obfitym posiłku. 

Pijesz powoli i zasypiasz. Przez sen słyszysz: kokokoko. Kto to? To przyszła mama 

kwoka. Ach, cóż za radość!  

 

6. Co to znaczy być dobrym nie tylko od święta – rozmowa inspirowana wierszem, 

nauka wiersza na pamięć.                                                                                              

Rodzic recytuje wiersz „Jak dobrze”:                                                                                                  

Jak dobrze być dobrym na co dzień i w święta i myśleć o innych, i dbać o zwierzęta, 

mieć oczy otwarte i słuchać serduszka, bo ono nie kłamie gdy szepcze do uszka.            

Choć nie ma co marzyć i liczyć na cuda, że w życiu bez przerwy być dobrym się uda, 

lecz warto spróbować choć troszkę. Dlaczego? Bo w życiu nad dobro nic nie ma 

lepszego.                                                                                                                    

Rodzic opowiada o tym, co dobrego zrobiły dziecko, chwali je i wyróżnia, np.: Paweł 

poukładał samochody w garażu, Zosia podlała rośliny. Piotr przyniósł przepiękne 

palemki i pisanki. Dziecko mówi o tym, co czuje, kiedy robi coś dobrego lub kiedy 

ktoś obok robi coś dobrego. Rodzic zachęca, aby dziecko opowiadało o swoich 

doświadczeniach – co dobrego zrobiło lub co je dobrego spotkało od innych. 

Następnie dziecko uczy się na pamięć pierwszej zwrotki wiersza 

 


