
Propozycja zabaw na 1 kwietnia dla dzieci z grupy „Leśne Duszki” 

Temat: Życzenia wielkanocne 

1. Dziś jest Prima Aprilis        

Kochane przedszkolaki dziś jest 1 kwietnia- czyli obchodzimy: 

PRIMA APRILIS – uważaj, bo się pomylisz! 

Prima aprilis- to dzień żartów – obyczaj obchodzony 

pierwszego dnia kwietnia w wielu krajach świata. Polega on 

na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, 

nabieraniu kogoś. Może uda wam się przygotować wspólnie z 

mamą/tatą jakiś kawał       

 

 

 

2. Wielkanocne życzenia- kartki z życzeniami  

Spójrzcie na kartki.  Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy być w święta, a których darzymy 

szczególną miłością i sympatią, życząc zdrowych, pogodnych świąt. Jakie kartki Wam się 

podobają? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zabawy kartkami świątecznymi – zajęcia matematyczne. 

Do zabaw potrzebne będą kartki świąteczne – opcje: 

1) Macie akurat 10 kartek wielkanocnych w domu i możecie z nich skorzystać 

2) W załączniku znajdują się kolorowanki-kartki świąteczne, które można wydrukować i je 

wykorzystać do zabawy 

3) Wykonajcie sami 10 kartek –narysujcie pisanki, koszyczek, bazie…. 

• Dziecko przelicza kartki (zostawcie tyle kartek ile dziecko przeliczyło samodzielnie). 

Ułóżcie jedną kartę obok drugiej, policzcie karty jeszcze raz (raz od prawej strony, raz od lewej strony) 

– dzieci pokazują  wynik na palcach.  

 

• Układanie zadań. Wykonywanie działań matematycznych na konkretach (kartach 

świątecznych). 

Mama postanowiła wysłać karty z życzeniami świątecznymi do babci ….., cioci …….., wujka …….. i 

dziadka …….. Dzieci układają odpowiednią liczbę kart. 

Niestety, zabrakło jej jednego znaczka. Odłożyła więc jedną kartę na bok i poszła do skrzynki pocztowej 

tylko z tymi, na których nakleiła znaczki. Ile kart mama wrzuciła do skrzynki pocztowej?  

Wynik pokazujcie na palcach. Spróbujcie pobawić się i wspólnie poukładać zadania. 

4. Kartka świąteczna według własnego pomysłu 

Przygotuj z osobą dorosłą  własną kartkę z życzeniami dla dzieci z przedszkola. Wyślijcie zdjęcie 

kartki  na adres e-mail: k.wojslaw@p14.edu.gdynia.pl  

My wstawimy ją, aby wszyscy mogli ją zobaczyć i przeczytać życzenia       

mailto:k.wojslaw@p14.edu.gdynia.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zabawa ruchowa "Jajko" – turlanie się po dywanie do przodu, do tyły i na boki 

Poturlaj się z mamą/tatą na dywanie jak jajko! Do przodu, do tyły i na boki 

6. Czas na masażyki       - Masażyk Pisanka 

Jedna osoba to pisanka - siada na dywanie w siadzie skrzyżnym, druga siada za nią, w siadzie 

rozkrocznym, i na plecach rysuje wzory: paski poziome, paski pionowe, kropki, kratkę itp. Przy 

powtórzeniu zabawy zamieńcie się miejscami       

7. Karty pracy (5-latki) 

• Karta pracy, cz. 4, nr 56 

Dzieci: 

−liczą pisanki po lewej i po prawej stronie, kolorują prostokąt przy tych pisankach, których jest 

więcej, 

−kończą rysować szlaczek według wzoru. 

• Karta pracy, cz. 4, nr 57 

Dzieci: 

−kolorują rysunek pisanki według podanego kodu, 



−słuchają rymowanki mówionej przez N., a następnie powtarzają ją podczas kolorowania, 

−kończą rysować szlaczek według wzoru z poprzedniej karty. 

 


