
 

 

„Bawimy się razem wesoło”  - propozycje zabaw dla rodziców z dziećmi od 01 do 10 kwietnia 2020r. 

 

 

 

,, WIELKANOC 

TUŻ, TUŻ …”  

(rozwijanie u 

dzieci mowy  

i myślenia) 

,, Wielkanocne zwyczaje” 

Rodzic przygotowuje obrazki, ilustracje, książki  nawiązujące do świąt wielkanocnych. Posiłkując się przygotowanym 

materiałem opowiada o zwyczajach wielkanocnych: malowaniu jajek, oblewaniu wodą, przygotowywaniu koszyka 

wielkanocnego oraz o zwierzętach kojarzonych z świętami: zajączek, kura, baran, kurczaczek. Rodzice mogą opierać 

się na bajce A. Galica ,, Bajeczka wielkanocna” , wierszach: ,, Kolorowe pisanki” A. Rumińskiej, ,,Śmigus – dyngus” M. 

Lewickiej,  S. Aleksandrzak ,,Pisanki” (treść zawarta w załączniku; warto, aby rodzic w razie potrzeby treść 

odpowiednio skrócił i dostosował do możliwości swojego dziecka) oraz na bajkach z domowej 

biblioteczki.  

 

,, Życzenia wielkanocne” 

Rodzic pokazuje dziecku kartki z życzeniami wielkanocnymi. Wspólnie oglądają kartki, nazywają lub/i wskazują 

przedmioty, postacie i zwierzęta, jakie są na nich umieszczone. Rodzic rozmawia z dzieckiem o tym, 

komu można wysłać taką kartkę i dlaczego to robimy. Rodzice mogą wykonać z dzieckiem swoją 

kartkę lub wypisać już gotową. Poprosić by maluch włożył kartkę do koperty, zakleił znaczkiem  

(naklejką, przybić pieczątką lub odcisnąć palec w farbie). Zabawę można rozbudować i poprosić 

dziecko by zostało listonoszem i rozniosło kartki (np. w torbie na ramię) reszcie domowników. Należy pilnować, by 

maluch o nic się nie uderzył, nie przewrócił, nie włożył do buzi naklejki, nie polizał farby, itp. 

,, Ukryty zajączek”  

Rodzic chowa w domu zajączka (pluszowy, papierowy, plastikowy, itp.). Może to być również 

baranek, kurczaczek, kura, itp. W zależności od wieku dziecka,  rodzic chowa w mniej lub bardziej 

widocznym dla malucha miejscu. Dziecko stara się odnaleźć schowanego zajączka. Podczas 

zabawy ze starszymi dziećmi można pomagać im w poszukiwaniach słowami ciepło – zimno. 

Podobną zabawę można wykorzystać podczas poszukiwania słodyczy/upominków od zajączka w Wielkanoc. 

,, Zajączki ” - zabawa paluszkowa 

Rodzic recytuje wiersz (treść zawarta w załączniku) i pokazuje dzieciom całą dłoń  - wszystkie palce wyprostowane. 

Przy kolejnych zwrotkach rodzic zgina (chowa) kolejne palce. Na koniec splata palce obu dłoni i delikatnie nimi 



kołysze. Młodsze dzieci podczas zabawy przyglądają się uważnie, co robi rodzic. Starsze dziecko 

najpierw będzie pilnie obserwować, a potem będzie chciało powtarzać to, co robią i mówią 

mama czy tata. Dla sprawienia jeszcze większej radości można narysować dziecku na palcach 

buzie i uszy króliczka.  

 

,,RODZINNE 

TAŃCE” 

(rozwijanie u 

dzieci 

motoryki 

dużej) 

 

,, Ciekawe jak chodzą zwierzątka?” 

Rodzic prezentuje dziecku,  jak chodzą zwierzęta: jak kica zajączek? jak chodzi po łące baranek? 

jak chodzi po podwórku kura? Dziecko stara się naśladować ruchy prezentowane przez rodzica. 

Zabawę można wzbogacić o ćwiczenia ortofoniczne: przy naśladowaniu kicania zająca 

wypowiadać ,,kic, kic …” , chodu baranka beczeć jak baran, czy gdakać jak kura. Przed 

rozpoczęciem zabawy szczególną uwagę zwrócić należy na przygotowanie odpowiedniej ilości miejsca do zabaw 

ruchowych oraz usunięcia/zabezpieczenia przeszkadzających przedmiotów np. wystających elementów. Zabawa 

przeznaczona dla dzieci w każdym wieku.  

,, Wesołe pląsy”  

Rodzic wykonuje wraz z dzieckiem proste układy taneczne do piosenek dla dzieci.  Zachęca do wyboru 

repertuaru nawiązującemu do zbliżających się świąt np.: ,,Wyszły w pole kurki trzy” , ,,Zając Poziomka” , ,, 

Śniadanko baranka” , ,,Kurka mała”,  ,, Na zielonej łące” , ,,Gdacze kura ko, ko ,ko..” itp. Utwory można 

odtworzyć ogólnodostępnych stronach internetowych oraz zaczerpnąć pomysły do prostych układów 

choreograficznych. Zaleca się marsz, podskoki, obroty, wymachy, klaskanie, tupanie, itp. Rodzic 

przygotowuje odpowiednie miejsce oraz czuwa nad bezpieczeństwem dziecka podczas zabawy.  

,, Wyścigi z jajkiem”  

Rodzic przygotowuje jajko (styropianowe lub ugotowane) oraz szarfę (skakankę, sznurek). Rodzic 

wyznacza szarfą na podłodze miejsce startu i mety. Zadaniem dziecka jest przeturlanie (ręką lub 

drewnianą łyżką) jajka ze startu do mety. Ze starszymi dziećmi można zorganizować wyścigi, kto 

pierwszy doturla swoje jajko na miejsce mety. Zwycięzców nagradzać można naklejkami lub 

pieczątkami. 

 

,, Kolorowe jajka”   

Rodzic rozkłada na dywanie  pomalowane jajka (styropianowe lub gotowane). Zadaniem dziecka jest pozbieranie 

jajek i umieszczenie ich w koszyku lub w pojemniku na jajka (wytłaczanki). Po zebraniu jajek, starsze dziecko, pokazuje 

rodzicowi jajka i próbuje określić kolor poszczególnych jajek. Rodzic usuwa z otoczenia dziecka niebezpieczne 

przedmioty lub je zabezpiecza.  



 

,,MOJE MAŁE 

RĄCZKI”  

(rozwijanie u 

dzieci 

motoryki 

małej) 

Zabawy plastyczne: 

,, Wesoły baranek” – rodzic przygotowuje kartkę papieru z narysowaną/wydrukowaną sylwetą baranka, klej oraz tnie 

na kawałki waciki kosmetyczne. Rodzic smaruje kartkę klejem, wręcza ją dziecku i obok kładzie kawałki wacików. 

Maluch stara się przykleić elementy do papieru. W zależności od wieku dziecka, rodzic pomaga w wyklejeniu obrazka. 

,, Kolorowa pisanka” – rodzic przygotowuje gotowane jajka, farby, pędzelek (zamiast farb mogą być np. pisaki ). 

Rodzic przytrzymuje jajko, a dziecko stara się ją pomalować. Pisankę można ozdobić kolorowym naklejkami, 

wstążkami, kawałkami papieru, waty, filcu, itp. 

,, Żółty kurczaczek” – rodzic  przygotowuje kartkę papieru z narysowaną/wydrukowaną sylwetą kurczaczka, gąbkę 

(np. dociętą odpowiednio gąbkę do mycia naczyń) oraz żółtą farbę. Dziecko moczy gąbkę w farbie i stara się 

odcisnąć farbę na papierze. Gąbkę można spiąć klamerką, dzięki czemu dziecku będzie łatwiej ją utrzymać w 

dłoniach. Pracę plastyczną można wykonać z młodszym dzieckiem przytrzymując jego dłoń i pomagając mu w 

odciśnięciu wzoru. 

❖ Zabawy powinny odbywać się pod nadzorem rodzica. Należy zwrócić na to, by maluch nie włożył do buzi 

mniejszych elementów i substancji. Elementy wymagające pocięcia, należy przygotować wcześniej, by 

dziecko nie miało dostępu do nożyczek i ostrych przedmiotów. Materiały do prac plastycznych powinny być 

bezpieczne: elementy do wyklejania stosunkowo duże, odpowiednie dla dzieci  do lat 3.  

   

Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne: 

,, Gniazdko dla zajączka” – rodzic z dzieckiem formuje gniazdo dla zajączka. Może wykonać je z siana, trawy, waty, 

chustek, a nawet klocków. 

,, Malowanie palcami”  - rodzic przygotowuje tackę (matę), na której wysypuje produkt o sypkiej konsystencji, np. 

czysty piasek, ziarna, drobny makaron, itp. i równo go rozkłada . Następnie rodzic „maluje” palcem na tacy  różne 

wzory (słońce, chmurę, jajko, króliczka, itp.).  Dziecko próbuje odgadnąć, co przedstawia namalowany wzór. 

Następnie rodzic zachęca dziecko do samodzielnego rysowania wzorów/szlaczków na tacy. Zabawa z młodszym 

dzieckiem opierać się będzie na przytrzymaniu dłoni dziecka i wspólnym zakreślaniu wzorów. 

,, Rodzinna rzeżucha” – rodzic przygotowuje pojemnik, watę oraz rzeżuchę (owies). Angażuje dziecko do 

przygotowania wraz z nim podłoża i zasiania rzeżuchy. Rodzic codziennie przypomina dziecku o podlewaniu rośliny. Z 

cała rodziną podziwiają rezultaty pracy.  

❖ Zabawy wymagają wykorzystania drobnych lub sypkich materiałów. Wymagany jest szczególny nadzór osoby 



dorosłej, by dziecko nie połknęło niepożądanych elementów.   

  

ĆWICZENIA 

ROZWIJAJACE 

APARAT 

MOWY 

,, Baranki” – zabawa ortofoniczna 

Dzieci naśladują odgłosy jakie wydaje rodzic. Rodzic udaje baranka: bee…  i moduluje głosem 

(wydłuża lub skraca samogłoskę). Rodzic mówi,: jesteśmy małymi barankami: wspólnie wymawiają 

bee.. krótko i wysoko, jesteśmy dużymi baranami : wspólnie wymawiają bee.. długo i nisko. 

 

 

  



A. Galica ,, Bajeczka wielkanocna” 

 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami 

gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe Kotki 

zaczęły wychylać się z pączków. 

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – 

daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy 

wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i 

mówiło: 

- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za 

parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle 

roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko 

puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej. 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-

puk i przygrzewało mocno. 

- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po 

chwili z pękniętej skorupki wygramolił się malutki, 

żółty Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało 

mały czub ek i przewiązało czerwoną kokardką. 

- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero 

byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na  

Wielkanoc. 

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po 

łące, przeczesywało promykami świeżą trawę, aż 

w bruździe pod lasem znalazło śpiącego 

Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na 

łąkę. 

- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało 

Słońce – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, 

jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić 

jeszcze kogoś. 

- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając 

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 zaplata 

palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi 

dłońmi 

 

M. Lewicka ,, Smigus - dyngus” 

 

Z jakiej dzisiaj to przyczyny całe mokre są 

dziewczyny? 

Czemu chłopcy wodę leją i z tych dziewczyn 

wciąż się śmieją? 

 

Wielkanocnym jest zwyczajem lanie wody w 

Poniedziałek. 

Śmigus-dyngus, wodę brać i nią wszystkich 

wkoło lać. 

 

Nie  gniewajcie się zmoknięci, bądźcie lepiej 

uśmiechnięci. 

Czysta woda nie zaszkodzi, zdrowia doda i 

ochłodzi. 

 

Gdy się wyschnie, przecież można oblać tego, 

A. Rumińska  „Kolorowe pisanki” 

 

Siedzi kura w kurniku 

Kod-ko-dak! 

Już jajek w koszyku bez liku 

Tak – tak, tak. 

Wszyscy jajka malują 

Oj – jak, jak? 

Wielkanocne pisanki szykują 

Oj – tak, tak. 

Pierwsza pisanka w kropeczki, 

Druga pisanka w kwiateczki, 

Trzecia pisanka w paski, 

A czwarta? 

Na czwartą patrzy kurka 

Z wiejskiego podwórka. 

Nagle pękło jajeczko 

Kod-ko-dak! 

– Chodź tu do mnie, córeczko… 

  

 

S. Aleksandrzak ,,Pisanki” 

 

 Dzieci obsiadły stół i malują pisanki: 

 pierwsza - ma kreski, 

 druga - ma kółka złote, 

 trzecia - drobne kwiaty, 

 czwarta - dużo kropek, 

 piąta - srebrne gwiazdki, 

 szósta - znów zygzaki, 

 siódma - barwne kwiaty jak astry lub maki, 

 ósma - wąskie szlaczki z zieloniutkich 

listków, 

 dziewiąta - największa - ma już prawie 

wszystko: 

 i kropki, i zygzaki, i paseczków wiele, 



po łące. 

- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając 

się nie zgubić w trawie. 

- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe 

Kotki. 

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się 

dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i 

zaczęło z kimś rozmawiać. 

- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, 

baś, baś. 

A to „coś” odpowiedziało mu głosem 

dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń. 

Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości 

szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze zobaczyły, że to 

„coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo 

małe. 

- Co to? Co to? – pytał Zajączek. 

- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego 

Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 

- To już święta, święta, święta – szumiały 

wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich 

promykami, nucąc taką piosenkę: 

W Wielkanocny poranek 

Dzwoni dzwonkiem Baranek, 

A Kurczątko z Zającem 

Podskakują na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

Robiąc miny słodkie, 

Już wyjrzały z pączka, 

Siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc 

Wierzbę pytają. 

kto nas oblał.  i czerwień, i złoto, i błękit, i zieleń, 

 i piękne gwiazdy na jajku ktoś posiał, 

 dumne były z niego Hania i Małgosia... 

 


