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ZABAWY   Z   WIELKANOCNYMI   SŁOWAMI 

 

1. Zabawa- „Prawda, czy fałsz?” 

Dzieci słuchają wypowiadanych zdań. Jeżeli według nich, są one prawdziwe, wstają, a gdy uważają, 

że nie są prawdziwe ( fałszywe ), tupią nogami w podłogę. 

 

- Pisanka to ozdobione jajko. 

- Do koszyczka w Wielkanoc obok pisanek kładziemy warzywa. 

- Baranek wielkanocny może być z cukru. 

- Cukrowe zajączki robimy z pietruszki. 

- W czasie Wielkanocy dzielimy się jajkiem. 

- Święta Wielkanocne są w zimie. 

- Bazie- kotki rosną na wierzbie. 

- Zajączek kładzie prezenty pod choinkę. 

- Proszek ze skorupek święconych jajek wsypuje się do doniczki, żeby kwiaty lepiej rosły. 

 

2. Rytmiczny podział słów kojarzących się z Wielkanocą. 

Mama wypowiada sylabami słowa, a dziecko składa je w myśli i wypowiada je w całości np. 

pi-san-ki, ba-ra-nek, za-ją-czek, kur-cza-czek, ko-szy-czek itp. 

 

3. Kończenie zdań- rymów. 

( wykorzystanie fragmentów wiersza D.Gellner-”Wielkanocne kolory” ) 

Na wielkanocnym stole 

Kolor się miesza z …..( kolorem ) 

Przy obrusie biała firanka 

Złoty dzwonek.....( baranka ) 

Śmieją się z każdej strony 

Owsa wstążeczki.....( zielone ) 

 

4. Ćwiczenia pamięci słuchowej. 

Mama lub tata wypowiada ciąg słów kojarzących się ze świętami Wielkanocnymi, a dziecko musi je 

zapamiętać i powtórzyć np. 

baranek- pisanka- zajączek, 

owies- baranek- koszyczek- pisanka, 

bazie- pisanka- babka- baranek- zajączek, 

 

5. Zabawy z rymowanką ( wg B.Mertham-”Zabawy przygotowujące do szkoły” ) 

Raz, dwa, trzy 

tę pisankę weźmiesz ty. 

Cztery, pięć, sześć 

nie próbuj jej zgnieść. 

Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć 

nie daj się kolorom zwieść. 

 

Naucz się wyliczanki. 

Wymawiaj wyliczankę za każdym razem inaczej tj: głośno, cicho, szybko, wolno. 

 

 

 



 

PORUSZAJMY    SIĘ    Z PIŁECZKĄ           

 

 

1. Zabawa orientacyjno- porządkowa- „Pokaż pisankę” 

Dzieci biegają po dywanie. Na hasło „Pokaż pisankę”- zatrzymują się i pokazują piłeczki na 

wyciągniętych dłoniach. 

 

2. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych ”Wysoko- nisko” 

Na hasło „wysoko”- stają na palcach, wyciągając ręce z piłeczkami ku górze. 

Na hasło „nisko”- wykonują przysiad podparty, stukając piłeczką w podłogę. 

 

3. Ćwiczenia tułowia. 

Dzieci w siadzie skrzyżnym toczą wokół siebie piłeczki. Na sygnał zmieniają kierunek toczenia. 

 

4. Zabawa z elementem rzutu- „Podrzuć pisankę” 

Dzieci w siadzie skrzyżnym podrzucają piłeczkę do góry i starają się ja złapać. 

 

5. Zabawa równoważna- „Zanieś pisankę” 

Dzieci kładą piłeczkę na drewnianej łyżce- idą po dywanie starając się nie upuścić piłeczki. 

 

6. Zabawa -”Przeskocz przez piłeczkę” 

Dzieci wykonują przeskoki obunóż przez położoną na podłodze piłeczkę. 

 

7. Swobodny marsz- odłożenie piłeczek na miejsce. 

 

 

 

 

NA KONIEC MAŁE ĆWICZENIE GRAFOMOTORYCZNE DLA CHĘTNYCH DZIECI! 

NARYSUJCIE ZAJĄCZKA PO LINIACH 

MOŻECIE GO RÓWNIEŻ POKOLOROWAĆ WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU  

 

 

 

 

 

 

 



 


