
Temat: Zabawy wielkanocne – ciąg dalszy ☺ 

1. „Zagadki sylabowe”- rodzic wypowiada słowa sylabami, np. MAR-CHE-WKA. 

Dziecko zgaduje co rodzic powiedział. W trudniejszej wersji tego ćwiczenia, rodzic 

może wypowiadać krótkie zdania, np. ZO-SIA SIĘ-JE TRA-WĘ. 

2. „Wiosenna muzyka”- zabawa uwrażliwiająca na zmiany dynamiczne. 

Rodzic daje dziecku dwa kamyki (mogą być klocki, plastikowe kubki, patyki – coś co 

wydaje dźwięk, gdy stukamy o stół). Następnie wystukuje rytm, uderzając kamieniem 

w różny sposób (np. raz w podłogę, dwa razy kamieniami o siebie), a dziecko 

powtarza usłyszany rytm.  

3. „Sen kurki”- masażyk relaksacyjny.  

Stara kurka mocno śpi o jajeczkach sobie śni: 

Śniła jej się pisaneczka cała w kolorowych kropeczkach. 

(uderzenia paluszkami – kropki) 

Była też w paseczki 

(Rysujemy paseczki) 

I w wesołe gwiazdeczki 

(rysujemy gwiazdki i uśmiech) 

Na jednej malutkie ślimaczki 

(rysujemy ślimaczki) 

Na drugiej, żółciutkie kurczaczki 

(rysujemy kurczaczki – kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

Nagle słychać krzyk w kurniku 

Kogut pieje: - ku – ku – ry – ku! 

(ostukujemy paluszkami plecy) 

Stara kura się zbudziła 

Raźno z grzędy zeskoczyła. 

(obie dłonie kładziemy na plecach i naprzemiennie oklepujemy) 

4. „Wielkanocna zgaduj – zgadula” 

• Jak nazywają się święta, które są symbolem zmartwychwstania Jezusa? 

a) Boże Ciało 

b) Święta Bożego Narodzenia 

c) Święta Wielkanocne 

• W jakim dniu tygodnia idziemy ze święconką do kościoła? 

a) w poniedziałek 

b) w sobotę 

c) w środę  

• Co nie pasuje do koszyczka wielkanocnego? 

a) Baranek 

b) Chleb 

c) Karp 

• Jak nazywają się malowane jajka? 

a) kraszanki 

b) pisanki 

c) malowanki 

• Jakie potrawy powinny znaleźć się na wielkanocnym stole? 

a) zupa grzybowa, karp 



b) jajka, babka 

c) jabłka, ser  

• Jak inaczej mówimy na gałązki wierzbowe? 

a) bazie kiciaczki 

b) bazie kotki 

c) bazie krówki 

• Jak nazywają się wydrapywane jajka? 

a) pisanki 

b) wydrapywanki 

c) kraszanki 

• Jak nazywa się dzień kiedy idziemy do kościoła z palemką do święcenia? 

a) wtorek palmowy 

b) niedziela palmowa 

c) sobota Palmowa 

A teraz policz, ile zdobyłeś/zdobyłaś punktów ☺  

 

 

 

Dla wszystkich kochanych dzieci z Pracowni VII oraz 

ich wspaniałych Rodziców 

życzy Arleta Cag 


