Witam serdeczni dzieci i rodziców! Na przedświąteczny tydzień proponuję przedszkolakom
zabawy z jajkami
Zabawa 1. „Pisanki” z wykorzystaniem słomek i papierowych sylwet jajek.
Rozkładamy na stoliku wycięte z kolorowego papieru: gwiazdki, kółka, serduszka itp.
Dziecko, przy pomocy słomki- zasysając powietrze za pomocą słomki, przenosi elementy i
układają je na sylwetach papierowych jajek.
Zabawa 2 „Ukryte pisanki”.
Rodzic/ rodzeństwo układa kolorowe pisanki w różnych miejscach w pokoju. Dziecko
odszukuje pisanki i opisuje ich położenie (na stoliku, pod krzesłem, między lalkami itp.).
Zabawa 3. Zabawa na spostrzegawczość „Znajdź parę”.
Przecinamy pisanki papierowe na pół i dziecko ma za zadanie poszukać drugiej połówki
pisanki i złożyć je w całość. Potem wymieniamy połówki pisanek- możemy ozdobić je wg
własnego pomysłu i zabawę powtórzyć.
Zabawa 4. „Co się zmieniło, co zniknęło?”.
Na stole ustawiamy potrawy i dekoracje związane ze Świętami Wielkanocnymi (np. sól,
chrzan, jajko, pisanka, kurczak, zajączek, koszyk, bazie, tulipany, in.). Dzieci dokładnie
przyglądają się świątecznemu stołowi, a następnie zamykają oczy. W tym czasie rodzic/
rodzeństwo zmienia ustawienie 1 lub 2 przedmiotów lub je chowa (np. babkę wielkanocną i
bazie). Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, co się zmieniło lub co zniknęło. Możemy zamieniać
przedmioty na stole-pamiętajmy tylko, aby po każdej zmianie przećwiczyć z dziećmi nowe
ustawienie.
Zabawa 5. „Segregujemy pisanki”.
Dzieci segregują pisanki (styropianowe, lub papierowe) według koloru (czerwone, zielone,
żółte, niebieskie) i wkładają je do szarfy w tym samym kolorze (może być wycięte koło w
danym kolorze). Przeliczamy pisanki i określamy, których jest najwięcej, najmniej, a których
tyle samo.
Zabawa 6.„Włóż tyle samo”.
Rodzic/ rodzeństwo wkłada do jednej szarfy (koła) określoną liczbę pisanek. Zadaniem
dziecka jest włożyć tyle samo pisanek do szarfy w innym kolorze. Ćwiczenie powtarzamy
kilka razy.
Zabawa 7. „Włóż mniej”.
Rodzic/ rodzeństwo wkłada do szarfy określoną liczbę pisanek. Następnie mówi polecenie:
np. Włóż do szarfy czerwonej 2 pisanki mniej niż jest w szarfie zielonej. Zadaniem dziecka

jest włożyć odpowiednią ilość pisanek do szarfy w kolorze zielonym. Ćwiczenie możemy
powtórzyć kilka razy.
Zabawa 8.„Włóż więcej”.
Rodzic/ rodzeństwo wkłada do szarfy określoną liczbę pisanek. Następnie mówi polecenie:
np. Włóż do szarfy niebieskiej 3 pisanki więcej niż jest w szarfie zielonej. Zadaniem dziecka
jest włożyć odpowiednią ilość pisanek do szarfy w kolorze zielonym. Ćwiczenie możemy
powtórzyć kilka razy.
Zabawa 9. Obrazek w kaszy mannie.
Na płaski, duży talerz wysypujemy trochę kaszy manny (mąki pszennej), tak, aby pokrył
wierzch. Następnie dziecko placem może namalować jajko i je ozdobić wzorkami, patem
delikatnie palcami mieszamy, aby powierzchnia była równa i kontynuujemy zabawę; dziecko
maluje kurczaka, zajączka, koszyk i in. W ten sposób możecie też ćwiczyć pisanie literek
i cyferek
Zabawa 10. Zabawa „Co to jest?”.
Rodzic / rodzeństwo umieszcza w materiałowej siatce różne przedmioty kojarzące się ze
świętami (jajko, pisanka, kurczak, zajączek, koszyk, bazie i in.), a dziecko odgaduje za
pomocą dotyku, co ma w ręce, opisuje ten przedmiot i nazywa. Jeżeli nie macie świątecznych
dekoracji możecie umieścić małe zabawki (klocek, piłka, kubeczek, miś, łyżka) itp.
Zabawa 11. „Świąteczne obrazki”.
Tniemy na części pocztówki świąteczne, ilustracje, a dziecko ma za zadanie złożyć z nich
w całości obrazek. Ważne ! liczba elementów musi być dostosowana do umiejętności dzieci.
.

Bawcie się dobrze!
Pozdrawiam, p. Kasia logopeda

