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Propozycje zabaw w domu 

Czwartek – 02. 04. 2020r. 

 
1. Taniec rąk 

https://www.youtube.com/watch?v=vMYMkexRC6M 

1. „Wyścigi jaj” – zabawa ruchowa zręcznościowa.  

Dziecko otrzymują drewnianą łyżkę z plastikowym jajkiem (może być 

piłeczka pingpongowa). Zadaniem jest przeniesie „jajka” po wyznaczonej 

drodze do celu. 

 

2. „Co jest w jajku?” – zabawa dydaktyczna połączona z eksperymentem i z  

rozmową. 

Do wykonania tego zadania będą potrzebne talerz, 1 jajko surowe, 1 ugotowane.  

 

Omawianie z dziećmi wyglądu zewnętrznego jajka: jaki ma kolor, kształt, 

fakturę, zapoznanie z określeniem skorupka i omówić, do czego służy oraz czy 

jest twarda, czy miękka. Rodzic rozbija jajko, aby pokazać jak wygląda w 

środku. Oddziela białko od żółtka i umieszcza je na talerzu. Wyjaśnia, jaką 

funkcję pełnią w jajku. Wspólnie z dzieckiem można określić ich konsystencję i 

kolor. Zapoznanie dziecka z określeniami białko i żółtko. Dziecko próbuje 

odpowiedzieć na pytanie, czy białko i żółtko można ze sobą zmieszać. 

Następnie białko i żółtko są mieszane. Dzieci wyciągają wnioski. Swobodne 

odpowiadają na pytania: Skąd się biorą jajka?; W jakiej postaci można je 

spożywać?. Na końcu dzieci są zaproszone do degustacji jaj ugotowanych 

na twardo lub usmażonych w zależności od upodobania. 

                   

 

https://www.youtube.com/watch?v=vMYMkexRC6M
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3. Wielkanocna historyjka – praca plastyczna. 

Historyjka jest dołączona do załącznika. Należy przyjrzeć się ilustracjom, 

porozmawiać z dzieckiem co się dzieje na obrazkach, porozcinać  na cztery 

części przy pomocy rodzica (dzieci koniecznie tę czynność wykonują same, 

rodzic tylko asekuruje, aby sobie nie zrobiło krzywdy). Po wycięciu dziecko 

układa na stole historyjkę pod kontrolą rodzica. W razie potrzeby proszę 

porozmawiać. Następnie dziecko przykleja klejem ilustracje na kartce A4 

zaczynając pierwszy obrazek od górnego roga (ponieważ to też jest umiejętność 

rozplanowywania przestrzeni na kartce). 

Po skończonej zabawie odkładamy wszystko na właściwe miejsca. Dzieci pod 

kontrolą dorosłych myją dokładnie ręce. 
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4. Sadzimy zdrową i smaczna rzeżuchę. 

https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34 

 

Po skończonej zabawie odkładamy wszystko na właściwe miejsca. Dzieci pod 

kontrolą dorosłych myją dokładnie ręce. 

5. Wielkanocny zajączek z papieru – praca plastyczna 

https://www.arbuziaki.pl/wielkanocne-zajaczki-z-rolek-po-papierze/ 

 

Po skończonej zabawie odkładamy wszystko na właściwe miejsca. Dzieci pod 

kontrolą dorosłych myją dokładnie ręce. 

6. Puzzle do wycięcia 

https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34
https://www.arbuziaki.pl/wielkanocne-zajaczki-z-rolek-po-papierze/


4 

 

 



5 

 

7. Pokoloruj 
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8. Piosenka do posłuchania Znaki Wielkanocy  

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

 

Miłej zabawy – p. Iza  

 

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

