
Drodzy rodzice i kochane przedszkolaki! 

W związku zaistniałą sytuacją i niemożliwością prowadzenia zajęć dla wszystkich dzieci 

w przedszkolu będziemy umieszczać propozycje zabaw i zadań dla chętnych, tu na 

stronie głównej przedszkola. Na każdy dzień będą umieszczane po dwa zajęcia. Życzymy 

udanej zabawy ;-) 

 

 

PONIEDZIAŁEK 29.03.2021 

Zbliżają się Święta Wielkanocne, dlatego też dzisiejsze aktywności będą z nimi związane. 

Postaramy się rozwinąć spostrzegawczość, umiejętność klasyfikacji oraz poćwiczymy pamięć.  

1. Zabawa „Gdzie ukryły się pisanki?” 

Dzieci zamykają oczy. W tym czasie rozkładamy wydrukowane umieszczone poniżej w linku 

pisanki (lub namalowane) w różnych miejscach w domu. 

Przy melodii (piosenka do wysłuchania tutaj:  

http://chomikuj.pl/.../Z+jajkiem+i+zaj*c4*85cem...)  

Dzieci maszerują i rozglądają się. Podczas przerwy w muzyce rozbiegają się i szukają ukrytych 

sylwet pisanek. 

2. Zabawa „Znajdź takie same pisanki” 

Dzieci po znalezieniu pisanek segregują pisanki według wzorów oraz rozmiaru - od największej 

do najmniejszej 

 

 

file:///C:/Users/Asia/Downloads/Jajka%20klasyfikacja%20(2).pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chomikuj.pl/bila51/piosenki+na+Wielkanoc/Z+jajkiem+i+zaj*c4*85cem,1209262844.mp3(audio)?fbclid=IwAR0prl3_KlazX6DkC-YKMsAkIQY_M9Q4ckuARzXmem3Tyx33tRzaykFFboo
file:///C:/Users/Asia/Downloads/Jajka%20klasyfikacja%20(2).pdf


WTOREK 30.03.2021 

 

1. A może wyścigi z jajkiem? My już tego próbowaliśmy więc wprawę mamy ;-) 

Świetna, prosta zabawa zręcznościowa, która przysporzy dużo śmiechu, radości. Będzie nam 

do niej potrzebna łyżka, plastikowe lub styropianowe jajko (jeśli nie mamy takiego, to może 

być kuleczka styropianowa lub piłeczka pingpongowa - ewentualnie dla spragnionych 

mocniejszych wrażeń - prawdziwe jajko). Zadanie graczy polega na dotarciu do mety, bez 

upuszczenia jajka. Można utrudnić zadanie tworząc do zabawy tor przeszkód. 

2. Wielkanocne memorki 

Poniżej są memory do wydrukowania według możliwości dziecka. Myślę, że zasady tej zabawy 

są znane, ale jakby komuś się zapomniało to przypominam, że rozkładamy karty odwrócone 

obrazkiem do dołu i zaczynamy zabawę. Gracz odsłania 2 karty - jeśli są to takie same karty, 

zostaną one zabrane, jeśli nie - karty będą odwrócone i pozostawione na miejscu. Celem gracza 

jest zdjęcie wszystkich kart przy możliwie najmniejszej liczbie odsłon. Wygrywa osoba, która 

zdobyła więcej kart. 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Środa 31.03.2021 

Z okazji Świąt Wielkanocnych zapraszam na zabawy z zajączkiem. Postaramy się ułożyć 

historyjkę obrazkową, aby dowiedzieć się co się przydarzyło zajączkowi, poćwiczymy 

z zajączkiem liczenie oraz ozdobimy pisanki  

1. Historyjka obrazkowa z zajączkiem 

Poniżej załączam cztery zdjęcia, które przestawiają historyjkę obrazkową. Po wydrukowaniu 

oraz pomieszaniu obrazków prosimy dzieci o ułożenie jej w kolejności. Następnie próbujemy 

razem z dziećmi opowiedzieć historyjkę. Troszkę dzieci pomyślą i troszkę nam 

poopowiadają  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

2.„Zajączki” – zabawa paluszkowa 

Pobawmy się troszkę z zajączkami  czytamy wierszyk i ilustrujemy jego treść dłonią, 

chowając po kolei paluszki. 

"Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?. 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca 

zaplata palce obu dłoni 

i lekko kołysze splecionymi dłońmi". 

3. Kolorowanka  

Na ten świąteczny czas można wydrukować dzieciom propozycję poniższej kolorowanki, 

którą można ozdabiać farbami, kredkami, plasteliną  



 

 

 

 



Czwartek 1.04.2021 

1. Malowanie pisanek 

Zachęcam do wspólnego ozdabiania jajeczek  

W linku są różne techniki malowania jajek związanej ze Świętami Wielkanocnymi  

file:///C:/Users/Asia/Desktop/pliki%20Wielkanoc/Techniki%20malowania%20pisanek.pdf 

Jeśli ktoś nie ma możliwości zdobienia pisanek, można taką pisankę zrobić z 

zabawek  Można wykorzystać klocki, piłeczki, misie, różne figurki, pomponiki (propozycja 

na zdjęciu): 

 

 

2. Policz kurczaczki 

Także dla umieszczam poniżej kartę pracy na dzisiaj. Drogie dzieci my niedawno robiliśmy 

dokładnie podobne zadania tylko z kolorowymi chrupkami i uczyliśmy się zapisu 

matematycznego, pamiętacie? A dla chętnych kolejną kartę pracę także na utrwalenie 

umiejętności określania kierunków ;-) 

file:///C:/Users/Asia/Desktop/pliki%20Wielkanoc/Techniki%20malowania%20pisanek.pdf


 

 

 

 



 

 

 

 



Piątek 02.04.2021 

Zajęcia zdalne na platformie TEAMS godz. 10.30 Do zobaczenia ;-) 

 


