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1. Wielkanocne zabawy – zestaw ćwiczeń gimnastycznych: 

Kurczaki i kury – ćwiczenia nóg. 

Dziecko chodzi  w określony sposób, na hasło: kurczaki! kuca i stara się  

przejść w ten sposób kilka kroków bez podpierania się rękami; kury – wstaje i  

idzie kilka kroków, wypinając pośladki i zgina ręce w łokciach. 

Huśtawka – ćwiczenia mięśni grzbietu.  

Dziecko zabiera pisankę (drewnianą lub styropianową) i staje w rozkroku. Trzyma  

pisankę oburącz, huśta nią w przód i w tył pomiędzy nogami. 

Hop, do góry – zabawa z elementem rzutu.  

Dziecko podrzuca pisankę trzymaną w dłoniach i stara się ją złapać ponownie. 

Nie zbij jajka! – ćwiczenia mięśni brzucha. 

Dziecko wykonuje siad prosty z podparciem z tyłu, pisanka leżą obok stóp. Na hasło 

rodzica dziecko podnosi obie stopy i przez chwilę trzyma je nad pisanką. Nogi 

powinny być wyprostowane, a kolana złączone. 

Baranek na łące – zabawa z czworakowaniem. 

 Dziecko spaceruje na czworaka. Na sygnał rodzica zatrzymuje się, zwija się  

w kłębek i naśladuje zjadanie trawy. Na kolejny sygnał przyjmuje pozycję 

wyjściową i kontynuuje spacer. 

 Toczenie pisanek – ćwiczenia przeciw płaskostopiu. 

 Dziecko siada w siadzie prostym z podparciem z tyłu, za pomocą stóp toczy 

pisankę do przodu i do tyłu.  

Zające na łące – ćwiczenie z elementem skoku.  

Zające urządziły sobie konkurs na najdłuższy skok. Rodzic wyznacza miejsce,  

z którego maluch będzie skakać. Zajączek po wykonanym skoku otrzymuje brawa. 

Pisklęta zasypiają – ćwiczenie wyciszające.  

Dziecko „zamienia się” w pisklę. Spaceruje po dywanie na zgiętych nóżkach w 

rytmie dowolnej muzyki relaksacyjnej. Im ciszej słychać muzykę, tym wolniej się 

porusza. Gdy muzyka ucichnie, zwija się w kłębek i zasypia. 
 

2.  Zabawa „Prawda czy fałsz?” 

Dzieci słuchają tekstów wypowiadanych przez rodzica. Jeżeli, według nich, są  

one prawdziwe, klaszczą, a gdy uważają, że nie są prawdziwe (są fałszywe), tupią  

nogami o podłogę. 

 

wielkanocnego koszyka obok pisanek kładziemy warzywa.  

 

 

 

 

 

3.  „Łączka z rzeżuszki” – prace ogrodnicze.  

 Dziecko wraz z rodzicem układa na podstawkach watę, polewa ją wodą, a następnie 

posypują nasionami rzeżuchy. Codziennie obserwują zmiany zachodzące w 

kiełkujących nasionach. Jako podstawki do wysiania rzeżuchy można wykorzystać 

skorupki jajek, które należy umyć i sparzyć. Z powodu małej pojemności skorupki 

woda będzie szybko odparowywać. Należy, więc pamiętać o codziennym 

podlewaniu rzeżuchy. 
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1. ,,Kłótnia w koszyku” https://www.youtube.com/watch?v=TQtfzbZL_vw 
Posłuchaj piosenki, naśladuj poruszanie i odgłosy zwierząt. 

2. Wielkanocne zabawy z masą solną.  

Można ulepić wszystko to, co kojarzy się z Wielkanocą 

Przepis na masę: 

szklanka mąki pszennej, 

szklanka soli, 

1/2 szklanki wody. 

Masę można zabarwić wykorzystując barwniki spożywcze, barwniki do jajek lub 

przyprawy: kurkumę, kakao, papryka w proszku.  

 

 
 

 

 

 
 

 

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

