
07.04.2020r. 

„Wielkanoc” 

Zapraszam na kolejny dzień naszych Wielkanocnych zabaw! :)  

1. Na początek zapraszam na Wielkanocne ćwiczenia ;) 
Ilustracje do ćwiczeń dostępne w grafikach postu. 
Jeżeli nie ma możliwości wydrukowania można je zapisać 
na kartkach. 

Przygotowane kartki z ćwiczeniami wkładamy do 
koszyczka/pudełka, a dzieci losują wybrane ćwiczenie. Powodzenia! 
:) 

2. Wyścig z jajem 
 
Potrzebna będzie łyżka - drewniana lub zwykła, i jajko.  
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 mierzyć czas, zorganizować wyścig, 
zaproponować konkretny sposób poruszania się, np. tyłem, bokiem, 
stopa za stopą, na kolanach, wielkimi krokami, na palcach, na 
piętach, na bokach stóp, dołożyć przeszkody na które nie wolno 
nadepnąć, z jajkiem między kolanami itd. Dziecko powinno starać 
się przez całą trasę trzymać wyprostowaną rękę  

3. Kolorowe zajączki 

Przygotowujemy karty (do pobrania poniżej) i za pomocą taśmy 
mocujemy je do podłogi. Ustawiamy je w dowolnej kolejności.  
 
-  Pierwsza opcja: wypowiadamy głośno nazwy kolorów i prosimy, 
żeby dziecko na nie skoczyło 
- druga opcja: dziecko ma zadanie skoczyć na dane kolory oprócz 
jednego przez nas wybranego.. 
- Trzecia opcja: mówimy w jednym ciągu kolory kart po których ma 
skakać dziecko, np. zielony, czerwony, żółty, niebieski.  
- Czwarta opcja: mówimy kolory w języku angielskim ;) 



 

4. Doczep ogonek zajączkowi 

Na kartce papieru rysujemy sylwetę zajączka (gotowy szablon 

dostępny poniżej) Miejsce na ogonek można wykleić taśmą 

dwustronną i np. rozdać dzieciom małe kuleczki waty, żeby 

wypełniły ogonek lub przygotować jeden duży. Oczywiście podczas 

przypinania ogonka zadbajmy o to, żeby dzieci miały zawiązaną 

chustę na oczach ;) 

5. Świąteczne zwyczaje w Domowym Przedszkolu 

Skąd wziął się śmingus-dyngus? Dlaczego malujemy pisanki i skąd 

pochodzi zwyczaj święcenia koszyczków z jajkami? Jeśli chcecie się 

dowiedzieć, zapraszam do obejrzenia odcinka Domowego 

Przedszkola: 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-

zwyczaje-wielkanoc,43855 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855












  

 

 



 


