
Piątek – 02. 04. 2021r. 

1. Ćwiczenie graficzne Baba wielkanocna.  

Potrzebne będą rysunek babki oraz kredki.  

Dziecko dorysowuje rodzynki na rysunku babki; kolorują rysunek (można dorysować lukier kolorowy lub 

polewę czekoladową oraz ozdoby). Rodzic wyjaśnia, że baba drożdżowa lub ucierana jest jednym z 

charakterystycznych ciast na wielkanocnym stole.  

Dziecko powtarza (po zakończeniu pracy) razem z Rodzicem tekst rymowanki: cicho, głośno, szybko, wolno.  

 
 

Baba wielkanocna 

na stoliku stała.  

Garść rodzynek do niej  

moja mama dała.  
 

2. Zabawa orientacyjno-porządkowa Kury szukają ziarenek.  

Potrzebny będzie bębenek lub coś innego wydającego dźwięk.  

Dziecko udające kurę spaceruje małymi kroczkami po pokoju, w rytmie wystukiwanym przez Rodzica na 

bębenku. Kołysze się na boki i rozgląda; ręce ma splecione na pośladkach – to jest ogonek. Podczas przerwy w 

grze przykuca i stuka ugiętymi palcami wskazującymi o podłogę – kura je znalezione ziarenka. 

 

3. Zabawa O której pisance myślę?  

Potrzebne będą sylwety czterech pisanek.  

Rodzic umieszcza przed dzieckiem duże sylwety czterech pisanek, różniących się między sobą. Opisuje słownie 

wybraną pisankę, a dziecko wskazują właściwą sylwetę.  

 

4. Zabawa bieżna Bieg z pisanką.  

Potrzebne będą gumowe piłeczki oraz krzesełka. 



Dziecko i Rodzic mają gumową piłeczkę, która symbolizuje pisankę. Rodzic ustawia w rzędzie krzesła, robiąc 

przerwy między nimi. Rodzic i dziecko kolejno biegną między krzesłami, trzymając w dłoniach piłeczki jako 

pisanki.  

 

5. Zabawy na świeżym powietrzu.  

 

 
• Zabawa ruchowa Cicho – głośno. Potrzebny będzie tamburyn. 

Przy cichych dźwiękach tamburynu, dziecko-kurczątko jest w przysiadzie, śpi, głowę ma wtuloną w ramiona; 

przy głośnych dźwiękach – porusza się szybko po wyznaczonym terenie.  

• Zabawa ruchowo-naśladowcza Pieczemy ciasto. Dziecko porusza się po ogrodzie w rytmie wystukiwanym na 

tamburynie. Podczas przerwy w grze wykonuje polecenia Rodzica: 

 Ucieramy w garnku jajka z cukrem na babkę piaskową. Wyrabiamy rękami ciasto na 

babkę drożdżową. Wałkujemy ciasto. Ozdabiamy je kremem. Rodzic demonstruje czynności. 

• Spacer w pobliżu domu – przyglądanie się drzewom, krzewom, zachowaniu ptaków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kochane Dzieci! Drodzy Rodzice! 
 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 

życzymy wszystkiego tego, co najwspanialsze. 

Zdrowia, spokoju, miłości, szczęśliwych, 

rodzinnych chwil spędzonych w najbliższym gronie. 

Pogody na dworze i pogody ducha. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus 

przyniesie nadzieję i radość, 

tak nam dziś wszystkim potrzebną. 

 

I oczywiście smacznego 

śniadania wielkanocnego i mokrego Dyngusa! 

 
Pozdrawiamy serdecznie 

            Panie: Ania, Stasia i Krysia oraz Ala i Ania 
 

 


