
Propozycje zabaw dla 5 latków (31.03) 

 

1. Słuchanie bajki czytanej przez rodzica pt. „Bajeczka wielkanocna” 

  

 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe 

Kotki zaczęły wychylać się z pączków.  

– Jeszcze chwilę – mruczały wierzbowe Kotki. – Daj nam jeszcze pospać. Dlaczego już 

musimy wstawać?  

A Słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:  

– Tak to już jest, że musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle 

roboty.  

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotek, Słońce powędrowało dalej. 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk, puk! I przygrzewało mocno.  

– Stuk, stuk! – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się 

malutki Kurczaczek.  

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną 

kokardką.  

– Najwyższy czas – powiedziało. – To dopiero byłby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na 

Wielkanoc.  

Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało promykami świeżą trawę, aż 

w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę.  

– Co się stało, co się stało? – Zajączek przecierał łapką oczy.  

– Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę 

obudzić jeszcze kogoś.  

– Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.  

– Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.  

– Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.  

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwoneczkiem na szyi. – 

To już święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich promykami, 

nucąc taką piosenkę: – W wielkanocny poranek dzwoni dzwonkiem Baranek, a Kurczątko z 

Zajączkiem podskakuje na łące. Wielkanocne Kotki, robiąc miny słodkie, już wyjrzały z 

pączka, siedzą na gałązkach, kiedy będzie Wielkanoc, wierzbę pytają.  

  

Rozmowa na temat opowiadania. Przykładowe pytania:   

– Dlaczego słonko obudziło wierzbowe kotki?  

– Jakie zwierzątka potem obudziło?  

– Dlaczego słonko obudziło zajączka i baranka?  

 

 

 

 



2. Zabawa matematyczna „Segregujemy pisanki” 

Klasyfikowanie pisanek ze względu na kolor lub wzoru na pisance. (Załącznik nr 1).  

Dziecko wytnie kolorowe jajka i szablony wzoru i koloru jajek. Sklasyfikuje je według 

poleceń rodzica np.  

- poukładaj pisanki według koloru i przelicz je (Dziecko układa pod odpowiednim 

szablonem z farbą wszystkie pisanki czerwone, wszystkie pisanki niebieskie, wszystkie 

pisanki granatowe, wszystkie pisanki zielone, wszystkie pisanki żółte, wszystkie pisanki 

pomarańczowe, wszystkie pisanki fioletowe).  

- poukładaj pisanki według odpowiedniego wzoru i przelicz je (Dziecko układa pod 

odpowiednim wzorem wszystkie pisanki w kropeczki, wszystkie pisanki w paski, wszystkie 

pisanki w zygzaki, wszystkie pisanki bez wzoru).   

  

  
 

3. Wielkanocne ćwiczenia gimnastyczne: 

 

• Zabawa ruchowa – Marsz z gazetą.  

Dzieci maszerują po obwodzie koła i naśladują ruchy:  

- Marsz z gazetą przyciskaną brodą do klatki piersiowej.  

- Marsz z gazetą przyciskaną uchem do lewego barku, a następnie – do prawego barku. 

- Marsz z gazetą położoną na otwartej prawej dłoni, następnie – na lewej dłoni.  

- Podskoki w przód z gazetą trzymaną między kolanami.  

- Marsz z gazetą położoną na głowie.  

  

• Kury i kurczaki – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci podskakują. Na hasło: 

kura! lub kurczak! przyjmują określoną pozycję. Gdy usłyszą: kura! – siadają na 

piętach, prostując plecy i machając zgiętymi w łokciach rękami, jak skrzydełkami. 

Na hasło: kurczak! kucają, kuląc się jak najmocniej i piszczą: pi, pi, pi. Na 

zakończenie zabawy przyjmują pozycję kury.  

  

• Ziarenka – ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej. Przedszkolaki siedzą na 

piętach, ręce splatają z tyłu. Kilkakrotnie pochylają się do przodu, dotykają czołem 

podłogi i prostują się, naśladując dziobanie ziarenek.  

  



• Omiń jaja – zabawa na czworakach. Rodzic rozkłada na podłodze „jajka” – (np. 

wycięte z poprzedniej zabawy). Dzieci poruszają się na czworakach tak, aby 

żadnego nie dotknąć.  

  

• Do koszyczka – ćwiczenie przeciw płaskiej stopie. Do tej zabawy dzieci ściągają 

pantofle i skarpetki. Siadają na dywanie i kładą przed sobą np. jakiś materiał. 

Rodzic podchodzi z koszykiem dziecko za pomocą stóp wrzucają „jajka” do 

koszyka (raz jedną, a raz drugą stopą).  

  

 

4. Ćwiczenia grafomotoryczne. Dziecko rysuje po śladzie. Następnie można ozdobić obrazki 

według własnego pomysłu (załącznik nr 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 



 

 
 



 

 
 



Załącznik nr 2 (obrazy pochodzą ze strony swiatprzedszkolanki.pl) 

 

 
 



 
 

 

 



 


