
Piątek 02.04.2021r. 

Dzień dobry Drogie Smakusie! 

Witam Was bardzo serdecznie. Przed Nami kolejny dzień zabaw. Tym razem będą to zabawy 

ruchowe.  

Cześć I  

Zaczniemy od porannej gimnastyki, którą doskonale znacie. Rytmiczna rozgrzewka w 

podskokach. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo  

 

 

 

 

Następnie przygotowujemy sobie kolorowe obrazki z zadaniami do wykonania. Obrazki 

możemy złożyć i włożyć do koszyczka. Wybrane dziecko losuje z koszyczka obrazek, można 

na zasadzie wielkanocnej wyliczanki: 

„Wielkanocna wyliczanka 

 królik, pisklak i pisanka, 

 raz, dwa, trzy 

co w koszyczku niesiesz ty?” 

 po czym prezentuje go i wykonuje dane ćwiczenie. Możecie zaprosić do zabawy rodzeństwo. 

Im więcej osób do zabawy, tym zabawa będzie ciekawsza  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Część II 

1.Wyścig z jajkiem 

 

Najoczywistsza aktywność wielkanocna jaka mi się 

nasuwa. Potrzebna będzie łyżka - drewniana lub zwykła, 

i jajko.  

Uwaga: żeby zminimalizować straty w jajkach, polecam 

sztuczne!   

Wyznaczamy start i metę, musisz przenieść jajko na 

łyżce w taki sposób, aby nie spadło. Żeby nie było tak 

łatwo i przyjemnie, możemy mierzyć czas, zorganizować 

wyścig, zaproponować konkretny sposób poruszania się, 

np. tyłem, bokiem, stopa za stopą, na kolanach, wielkimi 

krokami, na palcach, na piętach, na bokach stóp, dołożyć 

przeszkody na które nie wolno nadepnąć, zawiązać oczy, 

z jajkiem między kolanami itd. Dziecko powinno starać 

się przez całą trasę trzymać wyprostowaną rękę. 

 

3.Zbijające jajko 

 

Potrzebujemy plastikowych kubeczków lub kręgli i plastikowe jajko. Wyznaczamy miejsce z 

którego będziemy rzucać, a po przeciwnej stronie ustawiamy kubki lub kręgle. Dzieci rzucają 

tak długo, aż wszystkie kubeczki/kręgle się przewrócą. 

 

 

 



Część III 

Doczep ogonek zajączkowi 

 

Jeszcze jedna świetna klasyczna zabawa. Na arkuszu brystolu rysujemy sylwetę zajączka. 

Miejsce na ogonek można wykleić taśmą dwustronną i np. rozdawać małe kuleczki waty, 

Twoim zadaniem będzie wypełnić ogonek zająca. Wydaje się proste? Macie racje  ale 

oczywiście podczas przypinania ogonka będziesz miał związane oczy (np. chustka), rodzić 

lub rodzeństwo będą wskazywać Ci drogę   

Powodzenia! 

 

 

 

Bawcie się dobrze! 

 



Na koniec chciałabym złożyć Wam i Waszym rodzicom najserdeczniejsze życzenia z okazji 

zbliżających się Świąt, oby były one pogodne, radosne, pełne miłości i spokoju. Abyście 

spędzili ten czas w gronie rodzinnym, radosnego wiosennego nastroju przy wspólnym stale, 

smacznego jajka, a przede wszystkim mokrego śmigusa- dyngusa   

 

 

Do usłyszenia po Świętach  

Pozdrawia 

 Ciocia Paulina 

 


