
PRZEWIDZIANY CZAS  REALIZACJI:  30.03.2020 – 10.04.2020 
 

CEL  OGÓLNY: Wsparcie całościowego rozwoju dziecka w czasie  

zabaw poszerzających kompetencje językowe i 

rozwijających sprawność manualną. 
 

Drodzy Rodzice! 

W najbliższym czasie porozmawiajcie z dziećmi o Wielkanocy. 

Czas świąt, zazwyczaj spędzany z rodziną, niestety nie zawsze 

pozwala na odpoczynek – sprzątanie, przygotowanie potraw mogą 

wiązać się nie tylko z radością, ale również ze stresem. Jednak dzieci, 

szczególnie na początku swojego życia, nie mają jeszcze wielu 

doświadczeń w tej dziedzinie i mogą polubić święta, a ich radość i 

otwartość być może wpłyną pozytywnie również na innych członków 

rodziny.  

Dobrym pomysłem może być wspólne dekorowanie domu lub 

mieszkania, przy wykorzystaniu motywów wielkanocnych czy 

wiosennych. Można również zaangażować dziecko w 

przygotowywanie potraw: pomalowane przez nie jajka czy 

udekorowany mazurek być może nie będą idealne, ale bez wątpienia 

niepowtarzalne, a dziecko poczuje, że jest ważne, a nie odsunięte na 

bok. Warto też zadbać, by świętowanie wiązało się nie tylko z 

siedzeniem przy stole, ale również z zabawami, dzięki czemu maluch 

będzie miał przyjemne wspomnienia z czasu spędzonego z rodziną.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 W tym trudnym czasie szczególnie zachęcamy do podejmowania aktywności fizycznej każdego dnia.  

Wszystkie zaproponowane ćwiczenia można wykonać w domu.  

10 minut ćwiczeń każdego ranka pozwoli dobrze rozpocząć dzień, a powtarzanie ich 2-3 razy dziennie 

pozwoli na zrzucenie nagromadzonej energii i szlifowanie techniki. 

Kilka ważnych zasad:  

1. Ćwiczenia należy dostosować do warunków panujących w domu i wieku dziecka. 

2. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej ilość miejsca dla każdej osoby.  

3. Gimnastyka powinna sprawiać przyjemność. Nie należy koncentrować się na tym, że dziecku coś nie 

wychodzi – na szkolenie techniki przyjdzie jeszcze czas. 

4. Każde ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy. 

5. W przypadku tych ćwiczeń, w których angażowana jest jedna strona, ruchy powinny być 

wykonywane na zmianę, angażując raz prawą, raz lewą stronę ciała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Ćwiczenia na każdy dzień”  

Plakat pochodzi z najnowszego wydania BLIŻEJ PRZEDSZKOLA  

 

 

 

 

 

 

 



OFERTA  FORM  AKTYWNOŚCI  

Propozycje na każdy dzień  

PONIEDZIAŁEK  

30.03.2020r 

Na wielkanocnym stole – słuchanie wiersza K. Kuzior-Wierzbowskiej,  rozmowa na temat jego treści.  

Rodzic  wyjaśnia niezrozumiałe określenia: baba lukrowana, cukrowy baranek. 

 

Na wielkanocnym stole 

Katarzyna Kuzior-Wierzbowska 

 

Stoją na stole baby lukrowane, 

a między nimi cukrowy baranek. 

Pobekuje cicho, stuka kopytkami, 

bo chciałby dosięgnąć miski z pisankami. 

Ale dwa kurczaki tej miski pilnują, 

na baranka groźnie oba popiskują. 

Więc mały baranek w inną stronę zmierza. 

Kilka listków rzeżuchy uskubał z talerza. 

Zabawy matematyczne na podstawie wiersza: 

Pytania:  Ile było kurczaków, ile baranków, czego było więcej?  

Liczenie kartonowych pisanek, wcześniej wyciętych przez dziecko lub rodzica. 

 

Zestaw ćwiczeń ruchowych – piłka  

• „Skaczące pisanki” – dziecko stoi na wyznaczonej linii i skaczą obunóż do końca pokoju. 

• „Zające na łące” – dziecko wykonuje zajęcze skoki (w przysiadzie najpierw przekładane są ręce, 

później nogi) do wyznaczonego miejsca. 

• „Mówiąca pisanka” – Rodzic rzuca piłkę do dziecka, mówiąc: 

Rzuć, kucając / Rzuć, siedząc / Podskocz i rzuć. Dziecko wykonuje polecenia. 

• „Kaczuchy” – dziecko chodzi, naśladując kaczuszki (kaczy chód, machanie skrzydełkami i 

kuperkami). 

 

Zabawa pomagająca usprawniać aparat mowy, kształtująca umiejętność kontrolowania oddechu. 

 

„Wyścig ziarenek” ‒ Przygotować kartkę, słomkę do napojów, klej, flamaster i ziarenko fasoli lub 

grochu. Jeśli nie ma słomki, można zrolować i skleić fragment papieru lub sztywnej folii. Ważne, żeby 

ziarenko było większe niż otwór w rurce. Na kartce narysować drogę – dwie linie ułożone około 2 cm od 

siebie. Na początku narysować  linię startu, a na końcu – linie mety. Droga może być kręta – stopień 

skomplikowania zależy od możliwości dziecka. Ułóżyć ziarenko na początku drogi poprosić dziecko, 

aby dmuchając przez słomkę przeprowadziło ziarenko do mety.  

 

Wyklejanie pisanki ziarnami. 

Sylweta jajka wycięta z kartonu, klej, pędzel, ziarna: owsa, żyta, ryż, kasza, talerzyki papierowe. 

Dziecko maluje sylwetę jajka grubą warstwą kleju za pomocą pędzla i posypuje ziarnem lub dociska do 

ziaren rozsypanych na płaskich talerzykach.  

 

 

 

 

 

 



WTOREK  

31.03.2020r. 

„Worek z marzeniami” – zabawa sensoryczna. Rozpoznawanie zabawek dotykiem i podawanie ich 

nazw. Dokonywanie analizy sylabowej. (w worku lub poszewce na poduszkę umieszczone różne 

przedmioty) 

 

Przed Wielkanocą – wysłuchanie i analiza treści wiersza.  

 

Przed Wielkanocą 

Dominika Niemiec 

 

Pomogę mamie upiec makowca i babkę. 

Na babkę, wiem to na pewno, zawsze babcia ma chrapkę. 

Ale najpierw trzeba święconkę przygotować. 

Może tym razem czekoladowe jajka tam schować? 

Babcia jak co roku tłumaczy: „Do koszyka pisanki wędrują, 

zobaczysz, wnusiu, na śniadanie na pewno ci posmakują”. 

Dziadek z tatą też dzielnie mamie pomagają, 

od samego rana dom cały sprzątają. 

Fajnie jest być razem, szykować wszystko na święta, 

pomagać sobie, kochać bliskich, o wielkanocnych zwyczajach pamiętać. 

Rozmowa z dzieckiem na podstawie tekstu utworu.   

Proponowane pytania:  

O jakich świętach była mowa w wierszu? 

Kto brał udział w przygotowaniach do świąt? 

Co takiego działo się podczas przygotowań? 

Jak myślisz, jak czuła się dziewczynka? 

Czy osoby z tej rodziny się kochają? 

Dlaczego tak uważasz? 

Jak możesz pomóc swoim bliskim w przygotowaniach do świąt? 

 W jaki sposób pomagacie? 

 

Praca plastyczna „Kolorowe kraszanki” : dowolne farby, chusteczki. 

Dziecko maluje palcami kolorowe szlaczki na rysunkach jajek -  kropki, paski i inne wzory.  

Tak powstają kraszanki. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŚRODA 

01.04.2020r. 

Wielkanocny koszyczek – słuchanie wiersza Z. Domitrocy połączone ze swobodną rozmową na temat 

zwyczajów podczas świąt wielkanocnych. Wyjaśnienie znaczenia słowa święconka. 

 

Wielkanocny koszyczek 

 

W małym koszyczku 

dużo jedzenia,(…): 

chleb i wędlina, 

kilka pisanek 

oraz cukrowy 

mały baranek. 

Drożdżowa babka, 

sól i ser biały, 

i już jest pełny 

koszyczek mały... 

Omawianie z dzieckiem, jak może wyglądać i co powinno się znaleźć w koszyczku na podstawie zdjęcia. 

 
  

„Wyścigi jaj” – zabawa ruchowa zręcznościowa. Dziecko otrzymuje drewnianą łyżkę z plastikowym 

jajkiem (może być piłeczka pingpongowa, ziemniak…). Zadaniem dziecka jest przeniesie „jajka” po 

wyznaczonej drodze do celu , np. wokół stołu, z kuchni do pokoju, z przeszkodami. 

 

 

Ćwiczenia oddechowe: Rysunek koszyczka dla dziecka, słomka, kolorowe, małe jajka wycięte z 

papieru. Dziecko otrzymuje rysunek koszyczka i kolorowe, papierowe pisanki. Ma za zadanie przenieść 

pisanki do koszyczka za pomocą słomki. Kładzie słomkę na papierowym jajku, wciąga powietrze w 

słomkę, zasysając jajko, przenosi je do koszyka. 

 
 
 

 

 



CZWARTEK 

02.04.2020r. 

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

Potrzebne:  taca, dwa  spodki, jajko surowe, jajko ugotowane na twardo 

 

Rodzic  stawia na tacy osiem spodeczków oraz kładzie cztery jajka. Omawia z dzieckiem 

wygląd zewnętrzny jajka: jaki ma kolor, kształt, fakturę, zapoznaje z określeniem skorupka i mówi, do 

czego służy oraz czy jest twarda, czy miękka. Rodzic rozbija surowe jajko i pokazuje dziecku, jak 

wygląda w środku. Oddziela białko od żółtka i umieszcza je na spodeczkach. Wyjaśnia, jaką funkcję 

pełnią w jajku. Wspólnie z dzieckiem określa ich konsystencję i kolor. Zapoznaje dziecko z określeniami 

białko i żółtko.  

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

i żółtko są mieszane.  

Dziecko wyciąga wnioski.   

 

Swobodnie odpowiada na pytania:  

Skąd się biorą jajka?;  

W jakiej postaci można je spożywać?. 

 Na końcu dziecko jest zaproszone do degustacji jajka ugotowanego na twardo.  

 

Ćwiczenia słownikowe Jakie może być jajko? 

Dzieci podają określenia mówiące o tym, jakie może być jajko, np.: duże, małe, świeże, nieświeże, całe, 

potłuczone, białe, kolorowe.  

  

Ćwiczenia grafomotoryczne Jajko. 

Dziecko najpierw rysuje kształt jajka w powietrzu, na stoliku, na dywanie, na plecach rodzica.  

Rodzic demonstruje właściwy kierunek rysowania (od góry, z prawej strony ku lewej). Dziecko rysuje 

jajka na kartce i koloruje je według własnych pomysłów. 

 
Kartka formatu A4, kredki 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIĄTEK 

03.04.2020r. 

Baranek, kurczaki, pisanki – rozwiązywanie zagadek Joanny Wasilewskiej połączone z opisem słownym 

obrazka. Dziecko wskazuje obrazek. 

Ma złociste rogi 

i kożuszek biały. 

Nie biega po łące, 

bo z cukru jest cały. Baranek cukrowy 

 

Wykluły się z jajek, 

są żółciutkie całe. 

Będą z nich kogutki 

albo kurki małe. Kurczaczki 

 

Leżą w koszyczku 

pięknie ułożone. 

W kolory i wzory 

mocno ozdobione. Pisanki 

       

„Pisanki we wzorki” – zabawa ruchowo-naśladowcza na podstawie wiersza K. Bayer. Dziecko stojąc 

rytmicznie powtarza za Rodzicem wiersz z jednoczesnym klaskaniem i dzieleniem na sylaby wybranych 

słów: pisaneczki, układane, kropeczki, złote, siedzi, kotek, ranek, koszu, malowane. Następnie Rodzic 

prosi, by dziecko usiadło i naśladowało razem z nim rysowanie na dywanie ilustracji do wiersza.  

Dziecko mówią głośno to, co rysuje. Po wykonaniu ćwiczenia Rodzic pyta dziecko: Jakie kolory mają 

twoje narysowane pisanki?.  

 

Pisanki 

Katarzyna Bayer 

Leżą w koszyczku piękne pisaneczki    (dzieci rysują kształt dużego jajka) 

kolorowe, malowane, ładnie układane. (dzieci naśladują malowanie jajka pędzelkiem) 

Pierwsza ma kropeczki,                        (dzieci rysują kropeczki) 

druga gwiazdki złote,                            (dzieci rysują gwiazdeczki) 

a na trzeciej siedzi malowany kotek.    (dzieci rysują kotka) 

W ten wielkanocny, wielkanocny ranek poukładam w koszu (dzieci rysują kosz) 

śliczne jajka malowane.                        (dzieci rysują kształt dużego i małego jajka) 

 

 

„Kolorowe pisanki” – praca plastyczna.  

Dziecko otrzymuje sylwetę jaja w kolorach np.: żółtym, czerwonym, zielonym oraz elementy do 

ozdobienia, np.: paski, kropki, kwiatki. Zadaniem dziecka jest ozdobienie sylwety jajka tak, by powstała 

pisanka 

 

 

 
 

 



PONIEDZIAŁEK 

06.04.2020r. 

Eksperyment: Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże? 

Dwie szklanki z wodą i dwa jajka: świeże i stare. 

Rodzic nalewa do obu szklanek wodę (po pół szklanki). Prezentuje dziecku dwa jajka i pyta: Czy 

wiesz, po czym poznać, że jajko jest świeże? Prosi dziecko, aby włożyło do każdej szklanki po jednym 

jajku i obserwowało, co się z nimi dzieje. Czy w obu szklankach jajka zachowują się tak samo? Jajko, 

które jest świeże, opada na dno, a to, które jest stare, unosi się do góry. 

  

Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

Rodzic demonstruje ćwiczenia, a dziecko je naśladują.  

• Jajko – dziecko otwiera i zamyka wargi, układając je tak, aby były zaokrąglone jak jajko.  

• Gorące jajko – dziecko nabiera powietrze nosem, a wypuszcza ustami, naśladując dmuchanie na 

jajka. 

• Wkładamy jajka do koszyczka – dziecko unosi język za zęby i zatrzymuje go tam, a następnie 

przelicza kolejne jajka, używając liczebników porządkowych. 

• Rogi baranka – baranek wielkanocny ma okrągłe rogi – dziecko rysuje językiem kółeczka, 

przesuwając jego czubek po górnej wardze i po dolnej wardze. 

• Baranki na hali – baranki wędrują w górę i w dół, pasąc się na hali – dziecko opiera czubek języka 

raz za górnymi zębami, a raz za dolnymi zębami.  

• Kura liczy kurczęta – dziecko dotyka czubkiem języka do każdego zęba w jamie ustnej: najpierw na 

górze, potem – na dole. 

 

Sianie owsa dla baranka wielkanocnego. 

Ziarna owsa, pojemniki po jogurtach, ziemia do kwiatów, konewka. 

Dziecko wsypuje ziemię do pojemników po jogurtach, posypuje ziarnami owsa i obficie podlewa wodą. 

Zostawia w nasłonecznionym miejscu, obserwuje przez kilka dni i, w miarę potrzeb, dolewa wody. 

 
 

 

 

 

 

 

 



WTOREK  

07.04.2020r. 

Zajęcia przyrodnicze: Zakładamy hodowlę rzeżuchy. 

Spodki, wata, nasiona rzeżuchy, woda. 

Przypomnienie, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć.  

Dziecko odpowiada na pytanie: Czego potrzebuje roślina, żeby rosnąć? 

 

Dziecko układa delikatnie watę na spodkach, wysypuje rzeżuchę i ją podlewa. Umieszcza spodki z 

nasionami na parapecie okna. Hodowlę można założyć dla całej rodziny, a nie tylko dla dziecka. Rodzic 

przypomina o regularnym podlewaniu i obserwowaniu roślin. Określa też związek rzeżuchy ze 

zbliżającymi się świętami. 

 
 

Słuchanie piosenki Pisanki , pisanki  

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

 

Pisanki, pisanki,  

jajka malowane 

nie ma Wielkanocy 

bez barwnych pisanek. 
 

Pisanki, pisanki 

jajka kolorowe, 

na nich malowane 

bajki pisankowe. 
 

Na jednej kogucik, 

a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej 

laleczki tańczące. 
 

Na czwartej kwiatuszki, 

a na piątej gwiazdki. 

na każdej pisance 

piękne opowiastki. 

 
Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

Akompaniament muzyczny do piosenki Pisanki. Dziecko słucha melodii piosenki, a następnie 

samodzielnie dobiera przedmioty (lub instrumenty) potrzebne do akompaniamentu. Rodzic zwraca 

uwagę na tempo utworu i jego nastrój. 

 

Ćwiczenia grafomotoryczne, łączenie kropek i kolorowanie 

https://oliloli-newlife.com/2020/03/kolorowanki-dla-dzieci-do-pobrania-i-

wydruku.html?fbclid=IwAR2d27URdZdaLVdN--0rNG9qbBCkrAIvcBjK93UK0V9VlpD4MKHlDBc-

4R8 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://oliloli-newlife.com/2020/03/kolorowanki-dla-dzieci-do-pobrania-i-wydruku.html?fbclid=IwAR2d27URdZdaLVdN--0rNG9qbBCkrAIvcBjK93UK0V9VlpD4MKHlDBc-4R8
https://oliloli-newlife.com/2020/03/kolorowanki-dla-dzieci-do-pobrania-i-wydruku.html?fbclid=IwAR2d27URdZdaLVdN--0rNG9qbBCkrAIvcBjK93UK0V9VlpD4MKHlDBc-4R8
https://oliloli-newlife.com/2020/03/kolorowanki-dla-dzieci-do-pobrania-i-wydruku.html?fbclid=IwAR2d27URdZdaLVdN--0rNG9qbBCkrAIvcBjK93UK0V9VlpD4MKHlDBc-4R8


 

 

 

 

 

 

 



ŚRODA 

 

08.04.2020r. 

Zabawa ortofoniczna Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka. 

Wiklinowy koszyczek, cukrowy baranek, kurczaczek z waty, pisanka z namalowanym kogutem. 

Dziecko naśladuje głosy i ruchy zwierząt, które pokazuje Rodzic, lub o których mówi,  wyjmując je z 

koszyczka (kurczątko: pi, pi, pi – kuca i porusza ugiętymi w łokciach rękami jak skrzydełkami, baranek: 

bee, bee, bee – czworakuje, kogucik: kukuryku – staje i uderza o uda dłońmi prostych rąk. 

  

 

Wykonanie kurczaków i baranków z kół. 

 

Pokaz kół – małych i dużych. Nazywanie figur. Małe i duże koła wycięte z kolorowego papieru. 

Dziecko manipuluje kołami z kolorowego papieru, dobiera kolor do wybranego zwierzątka.  

Żółte koła, plastikowe oczy, klej, czerwony papier kolorowy, nożyczki. Dziecko: na żółtym kole przyklejaj oczy i 

trójkątny dziób wycięty przez Rodzica. z czerwonego papieru 

Białe płaskie waciki, plastikowe oczy, klej, czarny papier, czarne koła. 

Dziecko: na białym okrągłym waciku przykleja oczy z czarnych kół, mordkę; z kół złożonych na pół 

robi uszy. 

 

 

Zabawa dydaktyczna Szukamy jajek. 

Jajka ugotowane na twardo lub ich obrazki. 

Jajka zostają umieszczone przez Rodzica w różnych miejscach pokoju (muszą być przynajmniej 

częściowo widoczne). Dziecko próbuje określić położenie jajek i dopiero wówczas podejść po nie. Po 

uzbieraniu wszystkich okazów można je przeliczyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CZWARTEK  

09.04.2020r.  

 

Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Wielkanoc.  

 

– Kurko, proszę, znieś jajeczka, 

śnieżnobiałe lub brązowe, 

ja z nich zrobię na Wielkanoc 

cud-pisanki kolorowe. 

Do koszyczka je powkładam, 

z chlebkiem, babką lukrowaną, 

potem pójdę je poświęcić 

z bratem, siostrą, tatą, mamą. 

Przy śniadaniu wielkanocnym 

podzielimy się święconką 

i buziaka dam mamusi, 

zajączkowi i kurczątkom. 

„Śmigus-dyngus!” – ktoś zawoła, 

tatę wodą popryskamy, 

mama będzie zmokłą kurką, 

bo to poniedziałek lany! 

 

Rozmowa  na podstawie wiersza.  

Rodzic zadaje pytania: 

 Z czego robi się pisanki? 

 Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego? 

 Co robimy w lany poniedziałek? 

 Co wam się kojarzy ze świętami wielkanocnymi?  

 

Wykonanie masy solnej przez Rodzica. 

Mąka, sól, woda, miska, szklanka, rękawiczki jednorazowe. 

Rodzic odmierza do miski tyle samo mąki i soli w proporcjach np.: 1 szklanka mąki i 1 szklanka soli.  

Stopniowo dodaje ½ szklanki wody i miesza. Warto założyć rękawiczki jednorazowe, gdyż sól może 

powodować uszkodzenia naskórka. Konsystencja ciasta musi być elastyczna.  

 

Lepienie jajek różnej wielkości z masy solnej.  

Dziecko otrzymuje masę solną i lepi z niej jajka różnej wielkości. Wskazuje największe jajko i 

najmniejsze jajko. Odstawia jajka w pobliże kaloryfera lub w nasłonecznione miejsce, aby wyschły. Po 

wyschnięciu jajka można pomalować farbami. 

Masażyk relaksacyjny wg Z. Bogdanowicz 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 

Śniła mu się pisaneczka ta co cała jest w kropeczkach  (uderzenia paluszkami- kropki) 

Była też w paseczki                                                     (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki                                                    (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki                                             (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki                                                (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

Cii... wiosna, wiosna ach to ty!                                  (całymi dłońmi) 

 

 

 

 



 

PIĄTEK 

10.04.2020r. 

Zabawa inscenizacyjna Pieczemy ciasto.  

Rodzic proponuje dziecku wspólne pieczenie ciasta na niby. Dziecko siada  przed Rodzicem. Wyobraża 

sobie, że trzyma w rękach miskę, w której będzie mieszało poszczególne składniki ciasta, i kolejno 

naśladuje gesty Rodzica: ucieranie mąki z masłem, otrzepywanie rąk z mąki, wycieranie o fartuszek, 

wbijanie czterech jajek – sięganie prawą ręką za lewe ramię, hop – uderzenie o ramię, stuk – rozbicie, 

chlup – wrzucenie jajka do miski, siup – wyrzucenie skorupki przez prawe ramię; zmiana ręki; 

wyrabianie rękami, wałkowanie, dodawanie rodzynek, wkładanie do foremki i pieczenie. Potem – 

wąchanie upieczonego ciasta i jedzenie.  

 

Rozmowa na temat świątecznych ciast.  

 Jakie ciasta znajdują się na stole w domu w czasie Wielkanocy?  

 Które ciasta lubi najbardziej dziecko?  

 

Wykonanie babeczek wielkanocnych.  

Rodzic  proponuje dziecku upieczenie w domu  małych, ucieranych babeczek dla całej rodziny.  

Umycie rąk, założenie fartuszka.  

Pokaz potrzebnych składników, nazywanie ich przez dziecko: mąka pszenna, mąka ziemniaczana, jajka, 

masło, cukier, proszek do pieczenia, zapach cytrynowy, olej. Łączenie składników za pomocą miksera.  

Smarowanie foremek pędzelkiem maczanym w oleju. Wlewanie ciasta do foremek (do połowy foremki).  

Pieczenie i po ostudzeniu ozdabianie babeczek z wykorzystaniem polewy czekoladowej, lukru w 

różnych kolorach, posypki cukrowej. 
 

Przepis na ucierane babeczki  

Składniki  

3 jajka  

1 kostka masła  

1 szklanka cukru  

1 łyżka proszku do pieczenia  

½ szklanki mąki ziemniaczanej  

1 szklanka mąki pszennej  

zapach cytrynowy  

olej do smarowania foremek  

(Z tej porcji wychodzi około 20 małych babeczek lub jedna duża babka).  

 

Sposób wykonania  

Jajka utrzeć za pomocą miksera z cukrem na puszystą masę. Wsypać proszek do pieczenia, dodać pół 

zapachu cytrynowego, zalać roztopionym, gorącym masłem, a następnie dodać pozostałe składniki i 

zmiksować. Wylać do foremek wysmarowanych olejem. Piec około 20 minut w piekarniku nagrzanym 

do 150 stopni. Po wyjęciu z piekarnika położyć na wilgotnej ściereczce, a potem wyjąć z foremek i 

wystudzić. 

 

Ćwiczenie spostrzegawczości Pisanki: Pary obrazków pisanek o tym samym wzorze  

Dziecko dobiera do pary obrazki pisanek o tym samym wzorze. Omawia wzór i kolor pisanki. 

 
https://panimonia.pl/2019/03/13/wielkanocna-gigapaka-przedszkolaka/ 

https://panimonia.pl/2019/03/13/wielkanocna-gigapaka-przedszkolaka/


 
 

 

 

 



Zachęcam  do zajrzenia na stronie, z której pochodzą różne pomysły na prowadzenie warsztatów 

sensorycznych, czyli  Inspiracje na każdą okazję 

To jest jedna z propozycji: 

 

   

Zachęcam również do wspólnego eksperymentowania, poniżej jedna z propozycji dostępna na stronie  

Inspiracje na każdą okazję – Wspólne eksperymentowanie 

 

 

Zachęcamy do podejmowania proponowanych form aktywności.  

Pozdrawiamy – wychowawczynie grupy I 

https://www.facebook.com/Inspiracje-na-ka%C5%BCd%C4%85-okazj%C4%99-535063216943927/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/Inspiracje-na-ka%C5%BCd%C4%85-okazj%C4%99-535063216943927/?hc_location=ufi

