
PROPOZYCJE ZABAW NA ŚRODĘ (31.03.2021 R.) 
 

Kochane Pszczółki, Drodzy Rodzice! 

 

Witam Was w przedświątecznym tygodniu. Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi 

krokami, Zajączek jest tuż – tuż. Zapraszam więc, abyście pobawili się razem! 

 

Pszczółki! Poćwiczcie najpierw paluszki, które przecież potrzebne są nam do zabawy   

i rysowania: 

 

„Zajączki” – zabawa paluszkowa: 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie, 

gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie, 

gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie, 

gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie, 

gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie, 

kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca  

(zaplećcie palce obu dłoni i lekko kołyszcie splecionymi dłońmi.) 

 

I jak? Zajączki policzone? Świetnie! 

 

Czas na zabawę „Marcowe zajączki” (z rodzeństwem lub rodzicem). Słuchajcie 

uważnie i naśladujcie ruchy, o których jest mowa w piosence. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tCDPA_zF8uQ 

 

Jak myślicie, co przyśniło się zajączkom? Może „Kolorowe jajka”? Zapraszam Was 

do zabawy matematycznej. 

 

Wytnijcie kartoniki i do dzieła! 

 

Wariant I: Rodzic podnosi wybrany kartonik prezentujący kolor LUB wzór na pisance. 

Dziecko wybiera pisanki, które spełniają podane kryterium, a następnie przelicza, ile ich jest.  

Wariant II: Rodzic podnosi wybrany kartonik z kolorem I wybrany kartonik z wzorem. 

Wariant III: Możecie ułożyć pisanki w dowolny sposób (tu liczę na Waszą kreatywność). 

Powodzenia! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tCDPA_zF8uQ


 
 

 



 
 

 



Ciekawa jestem w jaki sposób ułożyliście swoje pisanki. Posłuchajcie piosenki 

„Kurka i pisanki” i sprawdźcie czy widzicie podobieństwo do tych, które maluje kurka. 

Możecie śpiewać refren! 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk 

 

To była ostatnia zabawa. Dziękuję Wam za dzisiejszą aktywność. 

 

Dla chętnych dzieci przygotowałam jeszcze, do wyboru, karty pracy – możecie 

pokolorować koszyczki albo pisankę według własnych pomysłów. Jestem przekonana, że 

każda z nich będzie wyjątkowa i niepowtarzalna! 

 

Skorzystajcie jutro ze słonecznej pogody, a kolejne zabawy prześlę Wam już pojutrze. 

 

Pozdrawiam cieplutko, pani Justyna. 

 

Jeśli macie ochotę, przygotujcie proszę na piątek: 

 

- watę (potrzebna będzie do wykonania baranka lub zajączka) 

 

LUB 

 

- piórka (potrzebne będą do wykonania kurczaczka) 

 

ORAZ 

 

- papierowy talerzyk, kolorowy papier, klej, nożyczki. 

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk


 



 
 

 
 


