
PP 34 - GRUPA III 

 

1. Zabawa integracyjna – „Kic, kic” 

 

- Dziecko siedzi odwrócone tyłem do rodziców (rodzeństwa), rodzic podskakuje kilka razy, 

a dziecko liczy. Po odwróceniu dziecko podaje ile razy podskoczył Zajączek (rodzic, 

rodzeństwo). Zabawa toczy się na zmianę. Dzięki tej zabawie dziecko doskonali 

umiejętność liczenia i koncentrację słuchową. 

 

2. Pokoloruj pisankę według podanego kodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Inscenizacja do słów piosenki Wełniany baranek, poniżej link do piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ 

 

Ten mały nasz baranek                                      Dziecko tańczy do melodii, może poruszać się w kółko. 

wszyściutko ma wełniane.                                 jw. 

Lali la, lali la, lali la. x 2                                    Dziecko zatrzymuje się i macha rękami. 
 

Wełniane ma trzewiczki,                                   Dziecko tańczy do melodii, może poruszać się w kółko. 

Wełniane rękawiczki.                                         jw. 

Lali la, lali la, lali la. x 2                                    Dziecko zatrzymuje się i macha rękami. 
 

Co tu robisz, baranku?                                      Dziecko idzie do przodu, wysoko unosząc ręce 

Chłodno dzisiaj od ranka,                                  jw. 

chmurki w niebie jak pianka.                            Dziecko wraca na miejsce 

Lali la, lali la, la la.                                            Dziecko zatrzymuje się i macha rękami. 
 

Wełniane masz trzewiczki,                                 Dziecko tańczy do melodii, może poruszać się w kółko. 

Wełniane rękawiczki.                                          jw. 

Lali la, lali la, lali la! x 2                                    Dziecko zatrzymuje się i macha rękami. 

Ten mały nasz baranek                                       Dziecko tańczy do melodii, może poruszać się w kółko. 

wszyściutko ma wełniane.                                  jw. 

Lali la, lali la, lali la. x 2                                     Dziecko zatrzymuje się i macha rękami. 
 

W kołnierzu futra pełnym,                                  Dziecko tańczy do melodii, może poruszać się w kółko. 

ma łebek cały z wełny.                                        jw. 

Lali la, lali la, lali la. x 2                                     Dziecko zatrzymuje się i macha rękami. 
 

Ślicznie ci jest, baranku,                                             Dziecko idzie do przodu, wysoko unosząc ręce 

W tym wełnianym ubranku.                                jw. 

Ślicznie ci jest, baranku.                              Dziecko wraca na miejsce 

Lali la, lali la, la, la.                                            Dziecko zatrzymuje się i macha rękami. 
 

W kołnierzu futra pełnym,                                  Dziecko tańczy do melodii, może poruszać się w kółko. 

masz łebek cały z wełny.                                    jw. 

Lali la, lali la, lali la! x 2                                    Dziecko zatrzymuje się i macha rękami. 

 

4. Zagadki wielkanocne 
- Po podwórku zwykle chodzi, małe dziatki z sobą wodzi. Czasem nóżką coś wygrzebie i dla dzieci i dla 

siebie. - Kura 
- Jak się nazywa skorupka od jajek, co na Wielkanoc świetnie się nadaje? - Wydmuszka 
- Ma cztery nogi, stoi jak wryty. Na święta białą serwetą przykryty? - Stół 
- Kura je zniosła, mama przyniosła, ugotowała i dzieciom dała? - Jajko 
- Długie uszy, mały ogon, bardzo jest nieśmiały i z ogonkiem jak pomponik przez zielone pola goni? - Zając 
- Twardą skorupką z wierzchu okryte, za to śniadanie jest znakomite? - Jajko 
- Słabo fruwa, choć to ptak. A jak śpiewa ko- ko- dak? - Kura 
- Przeważnie jestem biały i na stole leżę. Kładą na mnie sztućce, stawiają talerze? - Obrus 
- Białe, złote, malowane i kraszane i pisane. Na Wielkanoc darowane? - Pisanki 
- Jak się nazywa pan w kurniku, co ciągle woła ku-ku ryku? - Kogut 
- Upleciony ze słomy, z wikliny, chętnie nosi owoce jarzyny. Podwieczorek też weźmie czasem i grzyby 

przyniesie z lasu? - Koszyk 
- Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą? - Kurczątka 
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