
Propozycja zajęć dla dzieci czteroletnich.  
 
 

Witamy dzieci i rodziców i zapraszamy do zabawy. 
 

 Na początek proponujemy zabawę  
Ciepło-zimno, pod hasłem: Szukamy jajka.  

 
Możecie do tej zabawy wykorzystać jajeczko styropianowe, wycięte z 

kolorowego papieru, ulepione z plasteliny albo po prostu jajko ugotowane na 
twardo. Dziecko szuka jajka, które zostało ukryte przez rodzica. 

Rodzic naprowadza szukającego na ukryty przedmiot, stosując określenia: 
ciepło, cieplej, najcieplej, gorąco, zimno, zimno, najzimniej. 

 
 Eksperyment z jajkiem  

 
Do eksperymentu potrzebujemy ugotowane na twardo jajko, butelkę, zapałki. 

Pamiętajmy o zachowaniu ostrożności podczas rozpalania zapałki - robią to rodzice:) 
 

https://youtu.be/sbkjSMm4bmY 
 

 „Jajko mądrzejsze od kury?”  Jan Brzechwa 
 

Na początek zapytajmy dziecko, a później możemy dopowiedzieć, że jajka znoszą 
kury, kaczki, ptaki, ale także krokodyle, ryby, węże, żółwie. Czym skończyła się 
przygoda jajka, które uważało się za najmądrzejsze na świecie przeczytacie w 

wesołym wierszyku Jana Brzechwy lub posłuchacie. 
 

https://youtu.be/tqWUM_Cmzhk 
 

Było sobie raz jajko mądrzejsze od kury.  
         Kura wyłazi ze skóry,  
Prosi, błaga, namawia: „Bądź głupsze!”  
Lecz co można poradzić, kiedy się ktoś uprze? 

Kura martwi się bardzo i nad jajkiem gdacze,  
 A ono powiada, że jest kacze. 

Kura prosi serdecznie i szczerze:  
„Nie trzęś się, bo będziesz nieświeże”.  
A ono właśnie się trzęsie  
I mówi, że jest gęsie. 

Kura do niego zwraca się z nauką,  
Że jajka łatwo się tłuką,  



A ono powiada, że to bajka,  
Bo w wapnie trzyma się jajka. 

Kura czule namawia: „Chodź, to cię wysiedzę”.  
A ono ucieka za miedzę,  
Kładzie się na grządkę pustą  
I oświadcza, że będzie kapustą. 

Kura powiada: „Nie chodź na ulicę,  
Bo zrobią z ciebie jajecznicę”.  
A jajko na to najbezczelniej:  
„Na ulicy nie ma patelni”. 

Kura mówi: „Ostrożnie! To gorąca woda!”  
A jajko na to: „Zimna woda! Szkoda!”  
Wskoczyło do ukropu z miną bardzo hardą  
I ugotowało się na twardo. 
 

 
 

 Zabawa ruchowa przy muzyce Modesta Musorgskiego 
 „Taniec kurcząt w skorupkach”     https://youtu.be/e2ziz9Z6G84     

 
                                                                      Dziecko zamienia się w kurczątko,  

które przy nagraniu muzyki wykluwa się z 
jajeczka i wyrusza zwiedzać świat.  

Dziecko ruchami ciała, mimiką i głosem 
najpierw naśladuje kurczątko zwinięte w jajeczku,  

następnie wolno zaczynają się poruszać,  
prostują się, wyciąga łapki i głowę  

– wykluwa się ze skorupki. 
Potem wyrusza w drogę, która prowadzi 

 pod górę. Idąc, kołysze się na boki.  
Następnie turla się z górki i trafia do kurnika,  

gdzie czeka na nie mama kwoka  
z pysznym śniadankiem. 

 
 Ćwiczenie oddechowe – Baranek. 

 
Potrzebne będą: szablon baranka, słomka, małe kulki z waty. 

Dziecko zajmuje miejsca przy stoliku. Przed dzieckiem znajduje się szablon 
baranka. Obok baranka zostają umieszczone małe kawałki waty. 

Dziecko za pomocą słomki przenosi kawałki waty na szablon baranka. Nie 
pomaga sobie rękami. 

 
Szablon do druku poniżej. 

 



 
 

 Połącz kropki i powyklejaj rysunek baranka kulkami z waty. 
 

 
 



 Praca z obrazkiem

 
 

 
 Zagadki dotykowe, – Co ukryłam w pudełku?  

 
Potrzebne będą przedmioty związane z Wielkanocą (koszyczek, kurczaczek, 
zajączek, bazie, serwetka lub inne dostępne w domu), apaszka do zasłonięcia 
oczu. R. wyjmuje z pudełka przedmioty związane z Wielkanocą. Dziecko z 
zasłoniętymi oczami odgaduje, co otrzymuje do rąk.  

 
 
 
 
 
 



 Karty pracy 

 



 
 

 
 

 
 


