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1.  „Siejemy rzeżuchę” – zabawa dydaktyczna.  
Rodzic przygotowuje dla dziecka skorupkę jajka, watę, nasionka rzeżuchy, mazaki. Dziecko 
robi wielkanocną ozdobę – do skorupki po jajku wkłada watę, polewają ją wodą i sieje rzeżuchę. 
Może ozdobić skorupkę jajka flamastrami. 
Pamiętamy również, aby dbać o owies J 
 

2. Praca w kartach pracy nr 3 str. 44 – rozwijanie percepcji wzrokowej, ćwiczenia 
grafomotoryczne.  

Dziecko znajduje 10 różnic między obrazkami i otacza je pętlami na górnym obrazku. 
 

3. „Śmigus-dyngus” – osłuchanie z piosenką. 
 
W Poniedziałek Wielkanocny 
poganiał wiatr chmurki, 
By zrosiły ciepłym deszczem 
Zajączka i kurki. 
W trawie schował się zajączek, 
a kurki w kurniku. 
Czy to deszcz, czy śmigus-dyngus, 
Wietrzyku psotniku? 
Ref.: Śmigus-dyngus to zabawa. 
Śmigus z lewa, dyngus z prawa. 
Chociaż w butach chlupie woda, 
chować się po kątach szkoda. 
Chociaż w butach chlupie woda, 
chować się po kątach szkoda. 
Wiadro z wodą wziął zajączek, 
a kurki – dzbanuszek. 
Chlust na wietrzyk, a on woła: 
– Już myć się nie muszę. 
Przez okienko widział wszystko 
cukrowy baranek: 
– Oj, nie będę dynguśnikiem, 
bo w domu zostanę! 
Ref.: Śmigus-dyngus… 
 
– Realizacja rytmu piosenki – dziecko realizuje rytm piosenki, klaszcząc, tupiąc, wybijając 
rytm na woreczkach dwiema złączonymi rękami, ręką wiodącą, ręką drugą i znowu ręką 
wiodącą. 
– Analiza słuchowa zdań z piosenki – ilustrowanie ilości wyrazów stukaniem dłonią o podłogę. 
– Analiza i synteza słuchowa wybranych wyrazów – wyklaskiwanie i liczenie sylab  
w wybranych wyrazach. 
 

4. „Wyścig z pisankami” – zabawa ruchowa z domownikami.  



Dziecko ma na łyżce jajko. Jego zadaniem jest dobiec do wyznaczonego miejsca, wrócić  
i podać łyżkę następnemu uczestnikowi zabawy. Wygrywa ta osoba, która nie upuści jajka 
podczas zabawy. (Do pewności użyjmy jajka ugotowanego na twardo J) 
 

5. „Wiosenny bukiet – dekoracja stołu wielkanocnego” – zabawa plastyczna.  
Rodzic przygotowuje dla dziecka kolorowe kartki, rolkę po papierze toaletowym, klej, 
nożyczki, mazaki. Z papierowej rolki dziecko odcina pasek o szerokości ok. 3–4 cm. Zieloną 
kartkę składa na pół i odcina pasek na tyle długi, aby owinąć nim rolkę. Nacina zieloną kartkę 
od strony zgięcia i przyklejają dookoła rolki. Z kolorowych kartek wycina kwiatki i przykleja 
na zielonych paskach w dowolnych miejscach, tworząc kompozycję. 
 

6. „Girlanda wielkanocna” – praca z Wyprawki str. 12, wspólne przygotowanie 
girlandy. 


