
Propozycje aktywności na 2.04.2021 r. /piątek/  

1.WIELKANOCNY KOSZYCZEK- zabawa dydaktyczna                                                   

Zapraszamy do rozmowy z dzieckiem na temat zawartości koszyczka,                                       

Co to jest święconka ?,                                                                                                                  

Gdzie z nią idziemy i z kim ?                                                                                                         

Kiedy ją jemy?                                                                                                                                 

Co oznaczają potrawy i ich symbolika: jajka- nowe życie, baranek- symbol Pana Jezusa, 

wędlina- dostatek, chleb- żeby go nigdy nie zabrakło, babka wielkanocna- radość ze spotkania 

z bliskimi, symbol doskonałości. sól- chroni od zepsucia i dodaje smaku potrawom,  

2.Zachęcamy do wspólnego obejrzenia filmiku na you.tube.”Święta wielkanocne”  

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

3.Koszyczek wielkanocny-wyliczanka” Wielkanocny kosz robimy, zaraz go z figur 

zrobimy, tu kwadracik, a tam trójkąt, już gotowy, piękny z kurką.” Wytnij z kolorowego 

papieru kilka kwadratów i trójkątów i ułóż z nich koszyczek, dorysuj uchwyt, a na koniec 

narysuj w nim kurczaczka lub kurkę z kolorowymi jajeczkami. 

4.Zabawa ruchowa z elementami równowagi – Wyścig z pisankami – weź łyżkę i połóż na 

niej jajko, wyznacz sobie mały tor przeszkód lub slalom i przejdź go , uważaj aby jajko nie 

spadło z łyżki. Powodzenia! 

5.LICZYMY PISANKI zabawa dydaktyczna przeliczanie w zakresie 8.Dziecko wycina 8 

jajek jako liczmany . Wykonuje zdania.                                                                                   

1. Ala włożyła do koszyka 4 jajka, a Zosia dołożyła 3 jajka. Ile jajek jest w koszyku?                     

2. Zosia włożyła do koszyka 2 jajka, Asia dołożyła 3 a na koniec Jaś włożył jeszcze 3 jajka. 

Ile pisanek jest w koszyku razem?                                                                                                      

4. W koszyku było 8 pisanek przyszedł Krzyś i zabrał 3 pisanki . Ile pisanek pozostało w 

koszyku? Dziecko dodaje i odejmuje na liczmanach. 

6.Zrób tyle, ile słyszysz– zabawa ruchowa. Rodzic uderza wystukuje rytm od 1-8 , a dziecko 

odlicza na głos i wykonuje tyle samo razy umówione ćwiczenie. np. 5 uderzeń- 5 skłonów, 6 

uderzeń- 6 podskoków itp.  

7.Zabawa badawcza: Poznajemy budowę jajka. 

Dziecko oglądaj zdjęcia jajek: kury, przepiórki, strusia. Porównują ich wielkość, kolor, 

kształt. Podaje przykłady zwierząt, które wykluwają się z jajek 

 

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


 

 Dziecko ogląda zawartość rozbitego jaja kury. Nazywa poszczególne części składowe: 

skorupka, białko, żółtko, zarodek. Kurczątka wykluwają się z jajek, w których jest zarodek. 

 

8.Zapraszamy do odgadnięcia zagadek wielkanocnych: 

https://www.youtube.com/watch?v=_wW5koMSrDk 

Udanej zabawy  

https://www.youtube.com/watch?v=_wW5koMSrDk

