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 Serdecznie Was witamy! 

W dniu dzisiejszym będziemy mieli zajęcia rozwijające sprawność manualną. Poznamy tradycje 

związane z koszyczkiem wielkanocnym. 

                                                                                                                                      Powodzenia! 

 Część I. „Pisanki” 

 

1. Zagadka 

Leży w koszyczku 

pięknie wystrojone, 

malowane, pisane, 

drapane lub kraszone. 

 

2. Zabawa bieżna „Bieg z pisanką” 

 

Zachęcam do zabawy wszystkich domowników, im więcej osób tym weselej.  

Pisankę lub ugotowane jajko kładziemy na łyżce (metalowej lub drewnianej), wszyscy siadają w 

kole i podajemy sobie łyżkę, bardzo dokładnie, tak by jako nam nie spadło.  

 

Następnie ustawiamy przeszkody np. z krzeseł i robimy slalom z pisanką na łyżce. 

 

3. Babka wielkanocna – zabawa grafomotoryczna.  

Załączony poniższej rysunek babki należy narysować po śladzie. Najpierw tylko przy użyciu 

paluszka, a następnie pędzelkiem lub kredką. 

 

4. „Kolorowe pisanki” – praca plastyczna do wykonania techniką dowolną. 

 

 
 

 

Można skorzystać z przykładów zdobienia pisanek podanych poniżej lub wymyślić własne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zo6FWbsXI5U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zo6FWbsXI5U


Część II  

1. Matematyczna zabawa paluszkowa „Zajączki” 

 

2. Obejrzyjcie krótki film dotyczący tradycji związanych z koszykiem wielkanocnym.  

https://www.youtube.com/watch?v=pu8ekVdoAUY 

 

2. Opowiedz co widzisz na zdjęciu. 

 

 
 

  

Miłej zabawy! 

Pozdrawiamy! 

 

Milena Kurpiewska 

Magdalena Nowicka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pu8ekVdoAUY


„Zajączki” – zabawa paluszkowa. 

Pięć zajączków małych kica na polanie ( pokazujemy całą dłoń) 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? (chowamy jeden palec) 

Pięć zajączków małych kica na polanie ( pokazujemy całą dłoń) 

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? ( chowamy dwa palce) 

Pięć zajączków małych kica na polanie ( pokazujemy całą dłoń) 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? ( chowamy trzy palce) 

Pięć zajączków małych kica na polanie ( pokazujemy całą dłoń) 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? (chowamy cztery palce) 

Pięć zajączków małych kica na polanie ( pokazujemy całą dłoń) 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? ( zaciskamy dłoń) 

Pięć zajączków małych już do mamy kica ( naśladujemy skoki) 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca (zaplata palce obu dłoni i lekko 

kołysze splecionymi dłońmi). 

                 



 


