
PIĄTEK 03.04.2020 

 

1. ROZWIĄZYWANIE   ZAGADEK 

 

Ma długie uszy i zwinnie skacze, 

zmyka przez pola, gdy psa zobaczy...( zając ) 

 

Ma dwa rogi, cztery nogi, 

i wełny kożuch na mróz srogi. 

Trawę skubie cały ranek, 

to jest biały... ( baranek ) 

 

Jest tu jeszcze taki ptak, 

kulisty, złocisty, 

kwokę mamę ma...( kurczaczek ) 

 

2. WIELKANOCNY   WYŚCIG 

( gra dla 2-3 osób ) 

 

 Narysujcie własną wielkanocną grę, która będzie miała 3 zakończenia ( mety )- domek 

Baranka, domek Zajączka i domek Kurczaczka. Na początku wszystkie zwierzątka pójdą tą 

samą drogą, a potem każde z nich będzie wędrowało własną. 

 Zajączek, Baranek i Kurczaczek muszą wrócić do domu- każdy do swojego, a więc 

Zając do kryjówki, Baranek do zagrody, a Kurczak do gniazda. Zwierzątka nie powinny 

stawać jednocześnie na tym samym polu- dlatego najlepiej byłoby, żeby wybrały różne drogi. 

Jeśli jednak któreś z nich stanie na polu drugiego- musi cofnąć się o jedno pole. Zwierzątka 

mogą spokojnie przechodzić obok siebie. Będą je spotykały różne przygody, a wygra 

oczywiście to, które najszybciej dojdzie do swojego domku. 

 Narysujcie: 

„ziarna owsa”- Kurczaczek je zjada i rześko idzie dalej ( dodatkowy rzut kostką )- Baranek i 

Zając cofają się o 2 pola, 

„strumyk”- możesz zrobić kolegom „Śmigus- Dyngus”- obaj „oblani”, muszą się wysuszyć 

i czekają 1 kolejkę, 

„kępkę trawy”- Baranek zjada i zadowolony pędzi dalej (dodatkowy rzut kostką ), 

„ślady wilka”- musisz uciekać, masz dodatkowy rzut kostką, 

„marchewkę”- jeśli jesteś Zającem, pokrzepiłeś się i masz dodatkowy rzut, jeśli jesteś 

Barankiem lub Kurczaczkiem- cofasz się o 2 pola, 

„jajko”- znalazłeś jajko i robisz z niego pisankę- zajęty malowaniem tracisz 1 kolejkę, 

„ kwitnące drzewko”- zobaczyłeś je– chcesz mu się lepiej przyjrzeć- posuwasz się o 1 pole, 

 Tuż przed wejściem do domku, jeszcze jedna przeszkoda: 

„gniazdo”- Mamy Kwoki nie ma w gnieździe, Kurczaczek czeka 1 kolejkę, 

„zagroda”- jest zamknięta, Baranek musi poczekać na Bacę, traci 1 1kolejke, 

„norka”- spadł deszcz i zalał kryjówkę, Zajączek czeka 1 kolejkę, aż wszystko wyschnie, 

 Weźcie więc kostkę do gry i tyle pionków ( mogą być zwykłe, kolorowe guziki ), ilu 

jest graczy i zaczynajcie! POWODZENIA! 

 

3. ZABAWA   WYCISZAJĄCA-  ” OPADAJĄCE   PIÓRKO” 

 

 Wyobraźcie sobie, że jesteście małym, ślicznym piórkiem, które zgubiła kura, 

wychodząc 



z kurnika. Opadacie więc powoli na ziemię i liczycie przy tym do pięciu. Kiedy już 

opadniecie na podłogę możecie na niej przez chwilkę poleżeć i znów policzyć do pięciu. 

Miłego odpoczynku! 
 

 

DLA DZIECI 5 – LETNICH 

ZADANIE DO UZUPEŁNIENIA W KARTACH PRACY NR 3,  STRONA 20 ORAZ 21 

 


