
Propozycje zabaw na piątek 02. 04. 2021 r. 

Dzień dobry. Już tylko dwa dni dzielą nas od świąt i zapewne od wizyty wielkanocnego 

zajączka. Pewnie się nie możecie doczekać. Ale jeszcze chwilka i wszyscy będziemy 

świętować. Dzisiaj kończymy już rozmawiać o Wielkanocy. Zapraszam do zabawy. 

1. Poproś mamę lub tatę żeby przeczytał ci wyraz, a Ty wskaż odpowiedni obrazek 

palcem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Poproście rodzica, aby przeczytał wam wiersz Maciejki Mazan „Policzanka  

o pisankach”.  

 

„Policzanka o pisankach”  

Wskakują pisanki  w świąteczny koszyczek,  

a ja stoję obok i pisanki liczę.  

Pierwsza jest różowa,  

druga ma paseczki,  

trzecia jest zielona w czerwone kropeczki,  

czwarta cała w kwiatki,  

piąta w śmieszny szlaczek,  

a z szóstej przed chwilą  
wykluł się kurczaczek! 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

   

Przykładowa rozmowa dziecka z rodzicem po wysłuchaniu powyższego wiersza:  

- Ile było wszystkich pisanek w koszyczku?  Policz 

-Która pisanka była różowa?  

-Jak wyglądała trzecia pisanka?  

- W co ozdobiona była druga? 

- Na której z kolei były żółte kwiatki? 

- Jakie wzorki były na piątej  pisance? 

- Z której pisanki wykluł się kurczaczek? 

- Policz ile jest pasków na drugiej pisance, a ile jest kropek na trzeciej?  

3. „W oczekiwaniu na święta”- zabawa logorytmiczna. Dziecko powtarza tekst i porusza się 

wg określonego rytmu (zabawę można powtórzyć kilkakrotnie): 

Krok do przodu, krok do tyłu,                                                                                                                                           

dwa podskoki zrób.  

Przysiad, podskok, przysiad, podskok, do chodzenia wróć. 

 



4.  „Ile dźwięków tyle jajek” 

Przygotuj sześć kulek (jajek) z papieru oraz koszyczek lub pudełko. Zadaniem rodzica będzie 

np klasnąć kilka razy. Twoim zadaniem będzie policzyć klaśnięcia i wrzucać do koszyczka 

(pudełka) tyle jajek, ile usłyszałeś dźwięków. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

5. Teraz zapraszam do „Sportowego koła fortuny”. Trochę ruchu nie zaszkodzi. 

Włączcie ulubioną piosenkę, zakręćcie kołem i wesoło się bawcie.  

https://wordwall.net/pl/resource/1237710/wychowanie-fizyczne/sportowe-ko%c5%82o-

fortuny-dla-najm%c5%82odszych  

6. Poćwiczyliście? Super. Na zakończenie chwila odpoczynku. 

Zapraszam do rozwiązania zagadek związanych z Wielkanocą. Trzymam kciuki. 

https://www.youtube.com/watch?v=C3rMP7dFpfE  

 

Drogie Motylki! 

Przygotowania do świąt w Waszych domach na pewno trwają. Rodzice robią 

zakupy, przygotowują przepyszne potrawy, pieką świąteczne ciasta. 

           Wiem, że jesteście duże, mądre, wiele potraficie, można na Was polegać i liczyć na 

Waszą pomoc. Pomóżcie swoim rodzicom i włączcie się w przygotowania świąteczne. 

Może posprzątacie własny pokój (uporządkujecie zabawki, przetrzecie kurz szmatką), 

pokolorujecie pisanki, pomożecie w nakrywaniu stołu do świątecznego śniadania? 

Liczę na Was. Rodzice na pewno będą z Was dumni i zadowoleni z Waszej pomocy.  

 

Przesyłam Wam i Waszym Rodzicom świąteczne życzenia. Wesołych Świąt!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=g44uwApFHgg  

 

Na dobranoc może obejrzycie  „Wiosenne kłopoty smerfów” .  

https://www.youtube.com/watch?v=erIiDiM_-Aw  
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