
Drodzy Nauczyciele,  
Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z pomysłów na zabawy,  
które umilą czas i ułatwią harmonijny rozwój dziecka,  

a także będą wsparciem w budowaniu  gotowości szkolnej. 

Dołącz do grupy Przedszkole WSiP na Facebooku!

https://www.facebook.com/groups/przedszkoleWSiP/  

Taki jest nasz #pomysł_na_dobry_start!

część 
14.



„Bieg z jajkiem”  
– przygotuj dużą łyżkę i ugotowane na twardo jajko. Ustal z dzieckiem linię startu i mety.  
Zachęć dziecko, aby na sygnał jak najszybciej pokonało odległość od startu do mety trzymając  
jajko na łyżce. W zależności od możliwości dziecka po drodze możesz ułożyć przeszkody.  
Możecie urządzić świąteczne zawody.

„Turlanie jajka”  
– przygotuj kilka jajek ugotowanych na twardo i deskę do prasowania. Ustaw deskę pod niewielkim 
kątem i zachęć dziecko do turlania po niej jajek. Zorganizujcie zawody – wygrywa osoba,  
której jajko potoczy się dalej. 

„Latające jajka” 
– przygotuj kilka jajek ugotowanych na twardo. Poproś dziecko, aby stanęło naprzeciwko Ciebie. 
Rzucajcie do siebie i łapcie jajko, tak aby się nie potłukło.

„Wyklejanie jajek” 
– przygotuj kilka jajek ugotowanych na twardo oraz kolorową bibułę, kawałki kolorowej włóczki, 
plastelinę, klej, nożyczki. Zachęć dziecko do ozdobienia ugotowanych jajek dowolnymi technikami, 
np. wyklejenia wzorków z plasteliny, oklejenie kolorową włóczką lub bibułą.

„Mozaika ze skorupek” 
– przygotuj kolorowe skorupki po jajkach. Zachęć dziecko do wyklejenia nimi mozaiki, np. pisanki, 
koszyczka z pokarmami lub rodziny przy świątecznym stole. 

„Stukanie jajkami” 
– przygotuj kilka ugotowanych na twardo jajek i rozdaj po jednym jajku każdemu domownikowi. 
Poproś, żeby domownicy kolejno stukali się ze sobą jajkami – wygrywa ta osoba, której jajko się 
nie stłucze.

„Szukanie jajek” 
– ukryj w domu kilka czekoladowych jajek i zachęć dziecko do ich odszukania. Możesz pomagać, 
mówiąc ciepło!, gdy dziecko jest blisko ukrytego jajka, lub zimno!, gdy się od niego oddala.

„Jajecznica” 
– przygotuj niepotrzebne pudełko, nożyczki i jajko ugotowane na twardo. Zrób w pudełku otwór 
wielkości jajka. Włóż do pudełka jajko i poproś dziecko, żeby poruszało pudełkiem w taki sposób, 
aby jajko wpadło do dziury.

Spokojnych świąt Wielkanocnych 
życzy zespół Wychowania Przedszkolnego WSiP

Bądźcie zdrowi, bądźcie z nami!
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• 

 Wielkanoc.

Polskie tradycje wielkanocne
Narysuj koszyk po śladzie. W koszyku narysuj to, co się święci na Wielkanoc.

Karta pochodzi z publikacji Plac zabaw. Czterolatek. Karty pracy. Część 2.


