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Temat:  Na świątecznym stole 
 

 

I. „Kura znosi jajko” – zabawa ruchowa z elementami liczenia. Dziecko porusza się w 

rytm wyklaskiwany przez rodzica. Gdy rodzic przestaje klaskać, dziecko zatrzymują 

się. Rodzic pokazuje kartonik z określoną liczbą kropek od 1 do 3, mówiąc: Kura 

znosi jajka. Ile ich zniosła?. Dziecko liczy kropki i mówi tyle razy „ko”.• kartoniki z 

kropkami od 1 do 3 

 

 

II. Na wielkanocnym stole – słuchanie wiersza K. Kuzior-Wierzbowskiej, swobodna 

rozmowa na temat jego treści. Rodzic, czytając wiersz, pokazuje ilustracje związane z 

jego treścią: babę lukrowaną, cukrowego baranka, dwa kurczaczki i wyjaśnia dziecku 

niezrozumiałe określenia. 

 

Na wielkanocnym stole 

Katarzyna Kuzior-Wierzbowska               

 

Stoją na stole baby lukrowane, 

a między nimi cukrowy baranek. 

Pobekuje cicho, stuka kopytkami, 

bo chciałby dosięgnąć miski z pisankami. 

Ale dwa kurczaki tej miski pilnują, 

na baranka groźnie oba popiskują.  

Więc mały baranek w inną stronę zmierza. 

Kilka listków rzeżuchy uskubał z talerza. 

 

 

III. Zestaw ćwiczeń ruchowych. • piłka 

 

– „Skaczące pisanki” – dziecko stoi na wyznaczonej linii i skacze obunóż do końca 

pokoju. 



– „Zające na łące” – dziecko wykonuje zajęcze skoki (w przysiadzie najpierw 

przekładane są ręce, później nogi) do wyznaczonego miejsca. 

 

– „Mówiąca pisanka” – Rodzic rzuca piłkę do dziecka, mówiąc: 

Rzuć, kucając / Rzuć, siedząc / Podskocz i rzuć. Dziecko wykonuje polecenia. 

 

 

IV. „Pisanki wielkanocne” – ćwiczenia w klasyfikacji i liczeniu. Rodzic rozkłada na 

dywanie sylwety jajek wyciętych z papieru i ozdobionych kropkami i kreskami (trzy 

jajka ozdobione kropkami i trzy ozdobione kreskami). Zadaniem dziecka jest 

podzielenie jajek ze względu na wzór. Dziecko liczy jajka w kropki i w kreski. 

Określa, ile ich jest. Następnie rodzic rozdaje po trzy jajka żółte i po trzy niebieskie 

(oczywiście mogą być też inne kolory, ważne żeby były po trzy w jednym kolorze). 

Dziecko oddziela od siebie jajka według koloru. Liczy, ile jest jajek każdego koloru.  

 

 

V. Praca z Kartą Pracy (Karta Pracy w załączniki nr 2) – dziecko z rodzicem 

wycinają wszystkie elementy z karty, następnie dziecko przykleja w koszyczku 

kurczaczka, baranka i pisanki. Na zakończenie ozdóbcie koszyczek według własnego 

pomysłu. 

 

Miłej zabawy  

 

 


