
PROPOZYCJE ZABAW NA WTOREK 30.03.2021 r. 

Witam Was i Waszych Rodziców bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście 

zdrowi, uśmiechnięci i nie możecie się doczekać moich propozycji zabaw. 

Jesteście gotowi! Zaczynamy! 

1 . Zapraszam do zabawy ortofonicznej ,, Wielkanocne harce” 

Kochany Rodzicu odczytaj rymowankę, a dziecko niech powtarza wyrazy 

dźwiękonaśladowcze. 

Wielkanocne harce ( Marta Jelonek) 

Na świątecznym stole 

harce i swawola!  

Zając kica: kic, kic, kic!- kic, kic, kic! 

Baran bryka : hyc, hyc, hyc!- hyc, hyc, hyc! 

Kura gdacze : kud –ku-dak!- kud- ku – dak! 

A pisanki na to: trach, trach, trach, trach!  

Piszczy kurczę: pi, pi, pi!- pi, pi, pi! 

Kogut chrapie: fi, fi , fi!- fi, fi, fi!  

To Wielkanoc mu się śni.  

2 . Zwierzątka- zabawa rozwijajaca logiczne myślenie. Układamy rytmy. 

Mamy przed sobą ciąg obrazków, które posłużą  do układania rytmów ( obrazki 

zamieszczone są poniżej ) . Układamy rytmy: 

I PROPOZYCJA: 

kurka, zajączek, baranek, kurka, zajączek, baranek itd. 

II PROPOZYCJA: 

kurczątko, kurka, kurka, kurczątko, kurka, kurka itd. 

III PROPOZYCJA: 

baranek, baranek, kurka, zajączek, baranek, baranek, kurka, zajączek i td. 

 

I tak kontynuujecie zaprezentowane schematy dokąd to możliwe 

 ( do wyczerpania obrazków), a Rodzice kontrolują poprawność wykonania 

zadania.  

Możecie układać rytmy według własnych pomysłów zachowując wymyślony 

przez Was schemat.  

Powodzenia! 

Na pewno poradzicie sobie. Wierzę w Was! 



Wytnij obrazki i układaj rytmy. 



Wytnij obrazki i układaj rytmy 



3. Zając w kurniku - zabawa matematyczna 

Rodzic układa na środku dywanu sylwety z jaj i liczy je wraz z dzieckiem. 

Następnie dziecko wypowiada słowa rymowanki : 

Skacze zając po kurniku, nagle szybko znika. 

 Ile jajek zabrał zajączek z kurnika? 

 ( w tym samym czasie  Rodzic podkrada kilka jajeczek ) 

 Dziecko przelicza ile jaj zniknęło, ile pozostało. 

 Zabawa zaczyna się od nowa, można zamieniać się rolami. 

Dajcie znać, czy zabawa Wam się podobała! 

4. Wielkanocne zwierzątka z rolek- praca plastyczna ( zwierzątko do wyboru). 

Zapraszam do wykonania pracy plastycznej z rolki po papierze 

 ( poniżej umieszczam propozycje)  lub według własnego pomysłu.  

 Znając Was kochani macie tych pomysłów  mnóstwo. 

Pomoce: rolka po papierze, kredki, blok rysunkowy, klej, nożyczki, wata , 

mazaki, farby.  

Czekam na zdjęcia! 

Powodzenia! 

  

      

  

 

 

  



 

5. Zapraszam do zabawy z muzyką  w domu część 2. 

Wykonujcie po kolei o co prosi prowadząca, a na pewno będziecie się super  

bawić. 

https://www.youtube.com/watch?v=LUCtGfVyKC4 

 

Pewnie jesteście już zmęczeni.  Pora na spacer i zabawy na świeżym 

powietrzu. Dziękuję za Waszą obecność. 

Do zobaczenia moje Żabki! 

Czekam na Was jutro na zajęciach online!  ( Teams) 

                                                                                                        Pani Asia 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUCtGfVyKC4

