
MALINKI (06 – 10.04.2020r.) 

Poniedziałek 06.04.2020r.  

Zadanie nr 1. 

Zabawa „Ciekawe jajko”  

Cele: poznajemy budowę jajka kurzego, budzimy ciekawość poznawczą, rozwijamy logiczne 

myślenie, próbujemy formułować wnioski. Poznajemy tradycje świąteczne i wyrażamy 

ekspresję twórczą. 

Potrzebne będą: trzy jajka – dwa ugotowane i jedno surowe. 

1. Dziecko obiera jedno jajko ugotowane na twardo. Przy pomocy rodzica stara się wyjąć 

z jajka żółtko w całości  - przedszkolaki mówią z czego składa się jajko. 

2. Dla porównania rodzic rozbija do naczynia surowe jajko – dzieci wskazują jakie 

zauważają różnice 

Po przeprowadzeniu eksperymentu rodzic opowiada o tym, że w najbliższym czasie będziemy 

obchodzić święta wielkanocne. W związku z tradycją, w tym okresie przyozdabiamy jajka, które 

po ozdobieniu nazywamy PISANKAMI – symbolizują one budzącą się do życia przyrodę. 

                      

3. Korzystając z dostępnych materiałów (farby, flamastry, bibuła, brokat itp.) ozdabiamy 

ugotowane jajko. 

 

 

Jestem ciekawa, jakie piękne pisanki uda Wam się stworzyć!  



Wtorek 07.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Wysłuchaj piosenki ZoZi „Znaki Wielkanocy”  

( https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U ), następnie odpowiedz na 

znajdujące się pod tekstem pytania  

Cele: rozwijamy percepcje słuchową, doskonalimy słuchanie ze zrozumieniem, pobudzamy 

wyobraźnię, poznajemy tradycje wielkanocne. 

 

Znaki Wielkanocy 

Te mazurki ozdobione migdałami 

Te koszyki wypełnione pisankami 

Te baranki ulepione z marcepanu 

Bazie kotki od staruszki ze straganu 

 

To są znaki tradycyjnej Wielkanocy 

Kiedy życie się odradza do swej mocy 

To znaki rozbudzonej świeżo wiosny 

Świat się staje znów zielony i radosny 

Świat radosny! Radosny! 

Świat radosny! 

 

Te palemki od bibuły kolorowe 

Baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe 

No a potem jeszcze lany poniedziałek 

Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek 

Pytania: 

 O jakich znakach Wielkanocy jest mowa w piosence? 

 Jak inaczej mówimy na lany poniedziałek? 

 Czy bazie kotki piją mleko? Co to takiego bazie kotki? 

 Jaka jest Twoja ulubiona wielkanocna tradycja? – narysuj ją  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


Środa 08.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Zabawa „Świąteczne zawody” 

Cele:  rozwijamy sprawność fizyczną, płynność ruchów, koordynację wzrokowo – ruchową. 

Ćwiczymy trafianie do celu oraz zręczność. 

Do tej zabawy możesz zaprosić rodziców i rodzeństwo  

Potrzebne będą: styropianowe jajko (może to być też zabawka w takim oraz podobnym 

kształcie lub ugotowane jajko), łyżka, taśma klejąca lub sznurek, koszyczek. 

1. Jajko na łyżce – na podłodze rodzic wyznacza linię, przy użyciu widocznej taśmy 

klejącej (można też użyć sznurka lub tasiemki).  Na jej początku ustawia pojemnik z 

jajkami a na końcu koszyk. Zadaniem uczestników jest przenieść jajko na łyżce, 

poruszając się wzdłuż wyznaczonej trasy i włożyć je do koszyczka. 

 

2. Skaczące jajka – Każdy uczestnik pokonuje wcześniej wyznaczoną trasę, trzymając 

styropianowe jajko/piłeczkę między kolanami. Stara się podskakiwać tak, aby jajko 

nie wypadło. Na końcu toru, wkłada jajko do koszyka. 

 

3. Turlające się jajka – ponownie na podłodze należy wyznaczyć trasę, tym razem 

może być ona bardziej skomplikowana (zygzak, łuk itp.). Na końcu trasy kładziemy 

koszyk (lub inny pojemnik) otworem w stronę uczestników – tak aby przypominał 

bramkę. Zadaniem uczestników jest położenie jajka na linii i przesuwanie go stopą po 

wyznaczonej trasie, a na jej końcu strzelenie gola – tak, by jajko znalazło się w 

koszyku. 

 

Miłej zabawy!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek 09.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Połącz znajdujące się na pisance ślady. Kiedy skończysz, pokoloruj jajko. 

Cele: ćwiczymy umiejętności grafomotoryczne, rozwijamy koordynację wzrokowo – ruchową 

i motorykę małą. 

 

        



Piątek 10.04.2020r. 

Zadanie nr 1. 

Co powinno znaleźć się w koszyczku Wielkanocnym?- wytnij z dostępnych w 

załącznikach materiałów obrazki i wklej je do koszyczka. Przelicz ile elementów 

znajduje się w koszyku. 

Cele: poznajemy tradycje świąt Wielkanocnych, ćwiczymy motorykę małą i koordynację 

wzrokowo – ruchową. 

 

 

 

 

 



Załącznik do zadania 10.04.2020r. 

 

 

 

 


