
 

Propozycja zabaw na 31 marca dla dzieci z grupy „Leśne Duszki” 

Temat: Kurczaki i jajka 

1. Rozwiąż zagadkę I. Fabiszewskiej. 

Gdy skorupka pęka, 

wychodzi z jajeczka. 

Wygląda jak żółta 

puszysta kuleczka. (kurczak) 

 

2. Opisywanie różnic w wyglądzie kury i koguta. 

Posłuchaj odgłosów – naśladuj je. 

https://www.youtube.com/watch?v=iabOUMy59Fo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ogx9W234hkE 

https://www.youtube.com/watch?v=QpBve-Jhy1k 

 

Spójrz na obrazki - wymień różnice w wyglądzie kury i koguta.  
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3. Zabawa ortofoniczna – "Kto się schował w wielkanocnym koszyczku?" 

A teraz będziesz naśladować głosy i ruchy zwierząt: 

1. kurczątko: pi, pi, pi – porusz rękami jak skrzydełkami, 

2. baranek: bee, bee, bee – chodź na czworakach 

3. kogucik: kukuryku –  uderzaj o uda dłońmi prostych rąk 

 

4. Karta pracy (4-latki) 

• Karta pracy, cz. 2, nr 29 
Dzieci: 
−łączą liniami rysunki pisanek od najmniejszego do największego, 
−kolorują rysunek największej pisanki, 
−kolorują rysunki jajek według określonego rytmu. 
Karta pracy (5-latki)  

• Karta pracy, cz. 4, nr 54 

Dzieci: 

−oglądają obrazki, numerują je za pomocą kropek według kolejności 

−opowiadają historyjkę, 

−nadają tytuł obrazkom oraz całej historyjce, 

−kończą ozdabiać jajka według wzoru, kolorują rysunki. 

• Karta pracy, cz. 4, nr 55 

Dzieci: 

−rysują po śladach pierwszego rysunku, kolorują rysunek 

−rysują po śladach drugiego rysunku, 

−ozdabiają rysunki jajek po prawej stronie tak, jak są ozdobione jajka po lewej stronie. 

 

5. Posłuchajcie piosenki : https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY 

 

Narysujcie wspólnie pisanki z piosenki, wytnijcie  i ułóżcie w kolejności jak wymienione są w 

piosence. Posłuchajcie ponownie piosenki i sprawdźcie czy dobrze wykonaliście zadanie       

 

Pisanki, pisanki, 

jajka malowane 

nie ma Wielkanocy 

bez barwnych pisanek. 

 

Pisanki, pisanki 

jajka kolorowe, 

na nich malowane 

bajki pisankowe. 

 

Na jednej kogucik, 

a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej 

laleczki tańczące. 

 

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


Na czwartej kwiatuszki, 

a na piątej gwiazdki. 

na każdej pisance 

piękne opowiastki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Quiz rodzinny. Odpowiedzi na pytania dotyczące członków rodziny: ich zainteresowań, 

ulubionych potraw świątecznych oraz preferowanych form spędzania czasu wolnego. 

Czas na wielki quiz rodzinny. Każdy odpowiada na następujące pytania: 

– ulubiona potrawa świąteczna dziecka/mamy/taty 

– ulubiony kolor 

Zadania do wykonania: 

– kto ma największą stopę (porównaj) 

– czy mama/tata/dziecko ma łaskotki (odpowiedź musicie sprawdzić ;-) 

 

7. Zabawa ruchowa- teraz czas się poruszać. Żółte jak kurczaczki są…  Minionki. 

Zatańcz do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w

