
Temat dnia: Jajko- jakie jest w środku.  

Witam Was kochani i zapraszam do zabawy. 

1. Powitanka- zaśpiewaj piosenkę na 

powitanie: 

Wszyscy są, witam Was 

Zaczynamy już czas, 

Jestem ja, jesteś Ty, 

Raz, dwa, trzy. 

2. Zabawa badawcza „Jajko 

ugotowane i jajko surowe”. Rodzic rozdaje dziecku kilka 

jajek ugotowanych na twardo i prosi o ich obranie. Potem 

kroi je na połowę, wskazuje i nazywa żółtko i białko. 

Następnie bierze jajko surowe i je rozbija. Oddziela 

żółtko od białka. Jak wygląda w środku jajko ugotowane, a 

jak jajko surowe? Czym się różnią? Kto z was lubi jajka? 

W jakiej postaci lubisz je jeść? 

 



 
2. Zabawy ruchowe z jajkami. 

Wielkanocne toczenie jajek 

To zabawa polegająca na potoczeniu (rzuceniu/poturlaniu po 

podłodze) jajka ugotowanego na miękko. Jak najdalej. Kto 

najdalej, ten wygrywa. 

 

Inną formą tej zabawy (jeszcze starszą) było celowanie jajkiem do 

wykopanego dołka. Także tocząc. Jeśli nie chcecie trenować 

jajkami po pięknym dywanie, można je zamienić na takie ze 

styropianu, czekoladowe w sreberku lub pobawić się piłką 

zamiast jajka. 

 

Rzucanie pisanek 

Ta zabawa polega na rzucaniu do siebie (zatem parami) pisanek. 

Przy każdym rzucie, w którym uda się złapać jajko i nie spadnie 

na ziemię, para oddala się od siebie o jeden krok. Zabawa się 

kończy, kiedy pisanka wyląduje na ziemi. 

 

Przenoszenie jajek 

Przygotuj plastikowe łyżki (lub zwykłe) i ugotowane jajka. 

Zabawa polega na przeniesieniu jajka z jednego miejsca, do 



wyznaczonej mety. Najlepiej oczywiście na podwórku, ale jak się 

nie da, to można w domu. 

 

Jeśli dzieci lubią rywalizację, może być to wyścig lub na czas. Ale 

oczywiście tylko starsze dzieci. 

 

Urozmaiceniem może być slalom lub tor przeszkód lub 

przenoszenie jajek z zamkniętymi oczami. Wtedy zabawa 

przebiega w parach. Jedna osoba kieruje osobą, która ma 

zawiązane oczy. Potem zmiana. 

 

3. „Od jajka do kury” – historyjka obrazkowa. 

Rodzic przygotowuje trzy obrazki: jajko, pisklę i kurę.  

Rodzic zadaje pytania: Co było najpierw?; Co było 

potem?; Co wydarzyło się na końcu? Zwraca uwagę na stosowanie 

przez dziecko pojęć: najpierw, potem, na 

końcu.  

 

 



 

 
 

4. „Kurczątka do kurnika” – zabawa muzyczno-ruchowa. 

Rodzic rozkłada na podłodze obręcze (może być gazeta, kartka 

papieru) dla dziecka, które będzie domkiem 

– kurnikiem. Dziecko zajmuje miejsca w obręczy i przykucają. Gdy 

usłyszy melodię piosenki Kurczątka, 



rozbiega się po pokoju i naśladuje małe kurczątko – ręce 

splecione z tyłu na plecach naśladują ogonek. 

Dziecko chodzi po całej pokoju, przykuca i udaje dziobanie 

ziarenek. Na przerwę w muzyce powraca do 

swojego domku i odpoczywa.( nagranie 1) 

https://chomikuj.pl/kbigeo/Muzyka+dla+dzieci/Moje+pierwsze+

piosenki/18+kurcz*c4*85tka,2336943034. 

mp3(audio) 

5. Wielkanocne zagadki.  

ZAJĄC 

Bardzo sympatyczny 

symbol wielkanocny 

co ma długie uszy 

i jest bardzo skoczny. 

 

PISANKI 

Najpierw je pięknie zdobimy, 

a co kryją w środku zjeść lubimy.  

 

KURCZACZEK 

Żółciutki jak słoneczko 

symbol wielkanocny.  

Wyskakuje z jajeczka 

ten ptaszek radosny. 

 

BARANEK WIELKANOCNY 

Zwierzątko bialutkie 

z mięciutkim futerkiem.  

Na wielkanocnym stole króluje, 

Jezusa symbolizuje. 

 

 

 

 

 



BAZIE 

Kotki co na drzewie mieszkają  

i wielkanocny stół ozdabiają. 

 

KOSZYCZEK 

Jedzeniem napełniony, 

pięknie przystrojony. 

Tuż przed Wielkanocną  

do kościoła jest niesiony. 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa oddechowa – Kolorowe piórka 

Rodzic rozdaje dzieciom  kolorowe piórka. Poleca ułożenie ich na 

otwartej dłoni przysuniętej do ust. Przypomina o prawidłowym 

torze oddechowym (wdech nosem, wydech ustami) i prosi o 

zdmuchnięcie piórek. 

 

Rysowany wierszyk „Kurczątko” 

Zabawa polega na ilustrowaniu podczas mówienia tekstu 

wierszyka odpowiednimi elementami rysunku. Kolejność 

rysowanych elementów powinna być zgodna z wypowiadanym 

tekstem. 

 

Kurczątko 

Kurczątko z jajeczka się urodziło… 

Główkę, brzuszek wychyliło. 

Na dwie nóżki wyskoczyło. 

Czarne oczka otworzyło, 

Dziobek mały rozchyliło, 

że jest głodne zakwiliło… 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Zadania dla chętnych przedszkolaków. 

 



 
 

 

 
 

 

 


