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Temat: Wielkanocny zajączek. 

 Historyjka obrazkowa „ Zajączki malują jajka". 

Zbliżały się Święta Wielkanocne. Zajączki miały pełne ręce pracy, bo im kury z okolicy niosły 
jajka. Kto je zliczy? (dziecko liczy). Każda z kurek chciała, aby jej jajko kolorową było pisanką. 
Więc zajączki pędzlem w lewo, pędzelkiem w prawo - taka praca jest zabawą. Te w kwiatuszki, 
tamte w paski, uwijały się Szaraczki.   
Zajączek wiezie pomalowane jajka, czyli pisanki na taczce, by oddać je kurom. 
 

  
 
Nagle (pokazujemy dziecku trzeci obrazek): 
-         Co dalej się wydarzyło? 
-         Dlaczego zajączkowi wypadły pisanki? 
-         Co odczuwał zajączek? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednak to nie koniec przygody, bo oto (odsłaniamy czwarty obrazek) 
-         Co się stało? 
-         Co teraz przeżywał zajączek? 
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 Zapraszam do masażu relaksacyjnego dzieci z rodzicami.  

 
Czytamy tekst i malujemy paluszkiem na plecach dziecka i odwrotnie. 

 
Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 
Śniła mu się pisaneczka ta, co cała jest w kropeczkach (malujemy na plecach pisankę, uderzamy 
paluszkami- kropki) 
Była też w paseczki (rysujemy paseczki) 
I w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę) 
Ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki) 
I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 
Cii... wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi) 
 
 

 Wielkanocny zajączek – zabawka oddechowa. 
 
Prosta zabawka oddechowa w wielkanocnej tematyce – zajączek z gumowej rękawiczki.  
Do jej przygotowania potrzebujecie tylko rękawiczki, papierowego małego kubeczka, słomki i 
gumki recepturki – zajączek powstał bez użycia kleju. 
 
 



PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA DZIECI Z PRACOWNI I 
 

OPRACOWAŁA 
DOROTA ŚLĘCZKA 
 

Na początku odwracamy gumową rękawiczkę 
na lewą stronę [dzięki temu zabiegowi 

będziecie mogli potem swobodnie narysować 
pyszczek zajączka] i zawiązujemy supeł na 

środkowym palcu. 
 

 
Następnie zawiązujemy razem kciuk oraz mały 
paluszek. Supełek powinien być podwójny, na 

samym koniuszku palców. 
 

 
Rękawiczkę odwracamy na prawą stronę, tak 
by supełki znalazły się w środku. Częściowo 

wkładamy rękawiczkę na swoją rękę i rysujemy 
markerem oczy i pyszczek zajączka. 

 

 
Przystępujemy do przygotowania drugiego 

elementu zabawki – kubeczka. Ostrymi 
nożyczkami robimy niewielką dziurkę tuż przy 

dnie papierowego kubeczka. W otwór 
wkładamy słomkę. Dziurkę można również 

zrobić przy pomocy długopisu. 
 

 
Na tak przygotowany kubeczek nakładamy 

rękawiczkę, całość dodatkowo zabezpieczamy 
gumką recepturką. Zabawka oddechowa jest 

gotowa. 
Zadaniem dziecka jest 

nadmuchanie zajączka,  ale w taki sposób, by 
rękawiczka nie spadła z kubeczka:) 

Wspaniała zabawa i świetne ćwiczenie 
oddechowe w jednym! 

Wesołych Świąt, kochani! 
  

 


