
Temat tygodnia: Wiosna w parku i ogrodzie  

Witam Was kochane przedszkolaki !:) Mam dla was kilka propozycji zabaw Miłego dnia!:) 

1.  Uczymy się nakrywać do stołu  rodzic rozkłada na stoliku/dywanie talerze (głębokie i płaskie), 
sztućce, serwetki, szklanki. Następnie pokazuje dziecku części zastawy oraz omawia ich wygląd 
(porównują wielkość) oraz przydatność – do czego służą. Następnie prezentuję kartę, na której jest 
prawidłowe nakrycie stołu. Dziecko mając kartę za wzór nakrywają stół stosując przy tym 
określenia: z prawej strony, z lewej strony, pomiędzy, na dole, na górze itd.  

2. „Pisanki” rodzic siada z dzieckiem na dywanie i rozmawia na temat pisanek: 

 Czym są pisanki? 
 Czy zna jakieś metody ozdabiania jajek?  
 W jaki sposób dziecko lubi  wykonywać pisanki? 

 

Następnie pokazujemy dziecku zdjęcia różnych pisanek opowiadając o technice ich zdobienia np. 
kraszanek, oklejanek, drapanek, nalepianek czy zdobionych woskiem. Dziecko powtarzają ich nazwy, 
na końcu pytamy które pisanki najbardziej mu się podobały. Zdjęcia umieszczam na dole 

 kraszanki – by jajka uzyskały pożądany kolor gotuje się je w naturalnych wywarach, np. z buraka, 
cebuli czy żyta 

 oklejanki – są to jajka otoczone włóczką, tkaniną lub płatkami kwiatów 
 nalepianki – to jajka, na które przykleja się wycinanki z kolorowego papieru 
 drapanki – wzory wydrapuje się ostrym narzędziem na wcześniej zabarwionej skorupce 
 zdobione woskiem – za pomocą szpilki na jajko nanoszony jest gorący wosk, tworząc wzory. 
 
Można wspólnie stworzyć pisankę Możecie państwo wysłać nam zdjęcie i potem zrobimy galerię 
pisanek   
 
3. „ Czy to jajko, czy nie jajko?” – zabawa ruchowa na podstawie wiersza P. Siewiera-Kozłowska – 
rodzic czyta tekst wiersza, który dziecko ilustrują ruchem. W razie potrzeby podpowiada mu, jak to 
zrobić. Wiersz powtarzamy dwa razy, za drugim razem szybciej. 

W gniazdku jajko raz leżało, (dziecko leży na dywanie, zwinięte w kulkę) 
które dziwnie popękało. 
Wyszła z jaja głowa mała, (dziecko wychyla głowę obracając ją na boki) 
małym oczkiem zamrugała (mruga oczami) 
Na niej dziobek też malutki, (usta zwijają w dzióbek) 
co rozjaśni wszystkie smutki. 
A na końcu małe nóżki (dziecko rozprostowuje nogi) 
każda nóżka ma pazurki (porusza palcami stóp) 
Jeszcze tylko ogon mały (porusza pupą) 
Oto kurczak doskonały. (dziecko wstaje i wskazują na siebie) 
 
4.„ Zajączki odpoczywają” – ćwiczenie artykulacyjne – dziecko siada w siadzie skrzyżnym. Może 
zamknąć oczy. Wykonują zadania, o których mówi rodzic. 

 
 rodzic mówi, że baranek ma okrągłe rogi. Zadaniem dziecka jest rysować czubkiem języka 

kółeczka, przesuwając jego czubek po górnej i dolnej wardze. Powtarzamy 3-4 razy. 



 kolejno dotykają czubkiem języka każdego zęba, najpierw na górze, potem na dole, udając 
kurę, która liczy kurczęta. Powtarzamy 2-3 razy. 

 na zakończenie dziecko wdychają powietrze nosem i wydychają ustami, naśladując 
dmuchanie na gorące jajka. Powtarzamy 3-4 razy. 

 

5. „ Pisankowe rytmy”- zabawa matematyczna – rodzic rozpoczyna układanie rytmów z pisanek. 
Dziecko ma za zadanie je kontynuować ze względu na wzór pisanki, np.: 

 kolorowa, czerwona, czerwona, kolorowa, niebieska, kolorowa… 

 żółta, żółta, zielona, żółta, kolorowa, niebieska, czerwona, żółta… 

6. „ Pisanki kraszanki” – Szukanie różnych gestodźwięków , czyli odgłosów, które można wydobyć 
klaskaniem, klepaniem, pocieraniem, pstrykaniem, tupaniem. 
Na początku rytmy wykonywane są na jednym gestodźwięku, potem na dwóch, trzech, czterech. 
Rytmy do powtarzania podaje rodzic, potem powtarza dziecko. Następnie następuje zamiana i rytm 
podaje dziecko, a rodzic powtarza.  

7. ,, Wesołych Świąt Wielkanocnych’’ wykonanie kartki świątecznej z wykorzystaniem techniki 
mokre w mokrym . To naprawdę niesamowita technika plastyczna, która świetnie sie sprawdza w 
pracy z dziećmi. Polega ona na malowaniu akwarelami na papierze świeżo pokrytym wodą. Kolory 
rozpływają się, łączą i przenikają, tworząc ciekawe wzory o rozmytych konturach. Niech dziecko 
zmoczy kartkę i maluje. Poproście, aby się nie spieszyło. Niech obserwuje jak farby się rozpływają i 
jak łączą się kolory.  

Życzę Państwu oraz dzieciom dużo zdrowia, radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych. I tego abyśmy jak najszybciej się zobaczyli!:) Daria Sasal  

Źródło:  

www.przedszkouczek.pl  



 

 

 






















