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Prima Aprilis – dlaczego żarty robimy sobie 1 kwietnia? 

Pierwszy kwietnia to radosny i zabawny dzień, w którym żartujemy, 

robimy różnorakie  psikusy i z premedytacją wprowadzamy innych w 

błąd. Czy spłatanie komuś figla uchodzi wówczas na sucho? Tak! I nie 

obrażamy się, ale sami próbujemy odpowiedzieć równie wesoły pomysłem, 

bowiem tego dnia nie warto traktować wszystkiego poważnie, tylko z 

lekkim przymrużeniem oka!  

Prima Aprilis –  jak powstała tradycja? 

Prima aprilis (z łac. prima dies Aprilis oznacza dosłownie pierwszy dzień 

kwietnia) obchodzony jest właśnie pierwszego dnia kwietnia w wielu 

krajach świata.  Prima aprilis zaczął być popularny już w późnym 

średniowieczu, jednakże pochodzenie tego zwyczaju nie zostało dokładnie 

wyjaśnione. 

Według jednego ze źródeł, tradycja pochodzi od rzymskich kwietniowych świąt 

zwanych Cerialiami, obchodzonych na cześć bogini Ceres. Według jednej z 

legend bogini podczas poszukiwań swojej porwanej córki, została 

wyprowadzona w pole. Natomiast Grecy wiążą historię tego dnia z mitem 

o Demeter i Persefonie, bowiem Persefona miała zostać porwana do Hadesu na 

początku kwietnia. Matka Demeter, szukając jej, kierowała się echem głosu 

córki, ale echo ją zwiodło.  

Inna wersja mówi, że obyczaj ten wywodzi się z rzymskiego święta Veneralia 

na cześć bożka śmiechu i wesołości, obchodzonego 1 kwietnia. Tego dnia Rzym 

wypełniał się ludźmi żartującymi, wygłupiającymi się oraz robiącymi przeróżne 

kawały.  Odstawiano komiczne występy, mężczyźni przebierali się w damskie 

okrycia, zakładali peruki i tańczyli na ulicach, co na pewno nie przydarzyłoby 

się im w innych dniach. 

Chrześcijanie tez mają swoją teorię dotycząca Prima Aprilis. Wiąże się ona z 

Judaszem, który miał się urodzić pierwszego dnia kwietnia. W związku z tym 

dzień ten kojarzy się z kłamstwem, obłudą, fałszem i nieprawdą. 

W czasie soboru we Francji, który odbył się w 1235 roku ustanowiono dzień 25 

marca „świętem Zwiastowania” i w związku z tym prezenty noworoczne 

rozdawano 1 kwietnia. W XVI wieku zmieniono kalendarz dla świata 

chrześcijańskiego i zaczęto obchodzić Nowy Rok 1 stycznia. Nie wszyscy 

jednak wiedzieli o tej zmianie lub nie wierzyli w nią i nadali obchodzili Nowy 

Rok pierwszego kwietnia. Ci, którzy wiedzieli o zmianie robili sobie z nich 

żarty i nazywali „kwietniowymi głupcami”. 



Prima Aprilis w Polsce 

Do Polski Prima Aprilis zawitał w XVI wieku i zaczął on być wtedy 

obchodzony w podobnej formie, w jakiej występuje do dzisiaj.  W XVII w. 

poeta Wacław Potocki pisał: „Prima Aprilis albo najpierwszy dzień kwietnia. 

Do rozmaitych żartów moda staroletnia.” Z robieniem psikusów przez dzieci w 

wieku szkolnym związany był w niektórych regionach także 12 marca – 

dzień św. Grzegorza, patrona uczących się.  

Prima aprilis 

Jan Brzechwa 

Wiecie, co było pierwszego kwietnia?  

Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb,  

W niebie fruwała krowa stuletnia,  

A na topoli świergotał karp. 

Żyrafa miała króciutką szyję,  

Lwią grzywą groźnie potrząsał paw,  

Wilk do jagnięcia wołał: „Niech żyje!”,  

A zając przebył ocean wpław. 

Tygrys przed myszą uciekał z trwogi, 

Wieloryb słonia ciągnął za czub,  

Kotu wyrosły jelenie rogi,  

A baranowi – bociani dziób. 

Niedźwiedź miał ptasie skrzydła po bokach,  

Krokodyl stłukł się i krzyknął: „Brzdęk!”  

„Prima aprilis!” – wołała foka,  

A hipopotam ze śmiechu pękł. 

 



Robaczek w jabłku- Prima Aprilis  

 

Drogi Rodzicu! Przedstawiamy pomysł na primaaprilisowy psikus. Nieco 

pracochłonny ale wart zachodu. 

Jeżeli dajesz swojemu maluchowi do szkoły lub przedszkola jabłka to 1 

kwietnia możesz dać mu „jabłko z robaczkiem”. 

Trzeba wydrążyć jabłko i włożyć w dziurkę żelkową dżdżownicę tak aby jej 

łepek gustownie wystawał z jabłka. Wygląda i smakuje fantastycznie, a śmiechu 

z tego żartu będzie co niemiara. 

 

 



Tradycje Wielkanocne   

Wielkanoc obfituje w zwyczaje i 

obrzędy, które powinno znać każde 

dziecko, wychowywane w tradycji 

polskiej. Niestety, dla większości 

dzieci Wielkanoc jest mniej 

atrakcyjna niż Boże Narodzenie. Aby to zmienić, pokaż 

dziecku piękno świąt wielkanocnych: przybliż mu 

świąteczne zwyczaje, a będzie z radością w nich 

uczestniczyło. 

 

Wielkanocne obrzędy i zwyczaj związane są mocno z wiosną - 

wszak o tej porze roku obchodzimy święta Zmartwychwstania 

Pańskiego. Przygotowaniom do świąt wielkanocnych 

towarzyszy więc zawsze radość z powodu budzenia się natury 

do życia oraz powrotu słońca. 

Sianie rzeżuchy, sadzenie żonkili w doniczkach i wprowadzanie 

wiosennych akcentów do wystroju mieszkania sprawiają, że 

czujemy powiew zdrowej świeżości i energii. Zapoznaj dziecko 

ze zwyczajami i obrzędami wielkanocnymi, takimi, jak 

przygotowywanie święconki, robienie palmczy zabawy w lany 

poniedziałek. 

 

https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/wielkanoc-kiedy-wypada-jak-obliczamy-kiedy-wypadna-swieta-aa-f9vo-5gA6-6EYV.html#_blank
https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/jak-zrobic-z-dzieckiem-palme-wielkanocna-poradnik-krok-po-kroku-aa-GMC4-fL8Z-825Y.html


Przygotowania do Wielkanocy 

Skoro wiosna, to i wiosenne porządki. Kiedyś, u dawnych 

Słowian, wraz z nadejściem mocniejszych promieni słońca i 

budzeniem się przyrody do życia, ludzie wyganiali ze swych 

domów brud, choroby i... grzechy. To było takie dosłowne i 

metaforyczne oczyszczenie przed nowymi narodzinami natury. 

 

 

Ważnym elementem przygotowania do świąt jest robienie 

pisanek. To ulubiona przez dzieci czynność. Możesz 

zaproponować mu różne metody dekorowania jajek lub 

wydmuszek: pisanki można malować farbami, flamastrami, 

można farbować je w łupinach cebuli, buraku, oklejać włóczką 

lub zdobić naklejkami. Możesz zachęć też dziecko do 

opracowania własnej techniki robienia pisanek. 

 

https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/jak-zrobic-pisanki-z-dzieckiem-5-pomyslow-aa-FwHV-NXGk-gTk5.html#_blank
https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/jak-zrobic-pisanki-z-dzieckiem-5-pomyslow-aa-FwHV-NXGk-gTk5.html#_blank


 

Święconka w Wielką Sobotę 

 

W Wielką Sobotę tradycyjnie święcimy pokarm na świąteczny 

stół. Do wiosennie przystrojonego (np. listkami bukszpanu czy 

stokrotkami) koszyczka z bożymi darami pakujemy kiełbasę 

(symbolizuje dostatek), chrzan (w tradycji chrześcijańskiej 

symbolizuje pokonanie goryczy męki Chrystusa), sól (zapewnia 

trwałość i chroni życie), chleb (symbolizujący Chrystusa - chleb 

życia), wodę (obmywa nas z grzechów), wielkanocnego baranka 

(symbol Baranka Bożego, czyli Jezusa) i dużo jajek 

(symbolizują nowe życie, ale i dostatek, szczęście oraz 

zdrowie). 

Tymi poświęconymi produktami dzielimy się kolejnego dnia 

przy świątecznym śniadaniu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Symbolika pokarmów 

 

 

Rezurekcja i wielkanocne świąteczne śniadanie 

 

Zanim jednak zasiądziemy do stołu, wiele rodzin wita Wielką 

Niedzielę w kościele na tzw. rezurekcji.  



Tradycją rezurekcyjną jest strzelanie z petard - hałasy 

symbolizują odgłosy kamieni zasłaniających grób, pękających w 

czasie zmartwychwstania. 

Wielkanocne śniadanie to prawdziwa uczta. Zaczyna się od 

dzielenia jajkami. Na świątecznym stole obowiązkowo żurek z 

jajkiem, białą kiełbasą i zabielony śmietaną oraz obficie 

przyprawiony chrzanem. W niektórych domach jest barszcz 

biały z jajkiem albo zupa chrzanowa z jajkiem i boczkiem. 

Poza tym Polacy jedzą domowe potrawy mięsne i samodzielnie 

przygotowane wędliny w towarzystwie jajek faszerowanych lub 

w majonezie oraz sałatki jarzynowej z majonezem. Na deser 

serwowany jest pięknie zdobiony mazurek, tradycyjna babka 

wielkanocna lub sernik – czyli ciasta, którym żadne dziecko się 

nie oprze. 

Jajka jako symbol nowego życia i zmartwychwstania pełnią 

ważną rolę w zwyczajach wielkanocnych. Gdy rozkruszymy je 

w kątach domu (zwyczaj jeszcze podtrzymywany w wiejskich 

domostwach), odstraszymy tak myszy; jeśli rozrzucimy 

skorupki w ogrodzie, zapewnimy urodzaj, a darując pisankę 

komuś bliskiemu zdradzamy się ze swoimi gorącymi uczuciami. 

Dzieciaki uwielbiają wojny na pisanki, czyli turlania jajek albo 

stukanie się nimi – przegrywa ten, którego jajko pęknie jako 

pierwsze. 

 

https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/przepisy-na-mazurki-4-pomysly-na-wielkanocne-ciasta-aa-25mQ-K9oT-pD4o.html#_blank
https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/jajko-w-roli-glownej-4-ciekawe-przepisy-wielkanocne-aa-nJ1U-NoKJ-D5aT.html#_blank


Lany poniedziałek: na to czekają dzieci 

Po dniu biesiadowania, przychodzi dzień wzajemnego 

odwiedzania się. Wielki Poniedziałek upływa pod znakiem 

goszczenie się u bliskich oraz przyjmowanie gości w swoim 

domu („Gość w domu. Bóg w dom”). Na wsiach gospodarze 

objeżdżają pola końmi, by zapewnić urodzaj. 

Ale Wielki Poniedziałek dla dzieci to przede wszystkim śmigus-

dyngus, który również wpisuje się w zwyczaj wzajemnych 

wizyt u rodziny i znajomych. Wielu przedszkolaków przez wiele 

dni szykuje na ten dzień „broń” - plastikowe pistolety różnego 

kalibru. 

Nie zdziw się więc, gdy o świcie w Wielki Poniedziałek obudzi 

cię zimy strumień wody. No i nie złość! Przecież śmigus-dygus 

to zabawa o charakterze ludycznym, czyli dającym radość. 

Przyjęło się myśleć, że oblewania wodą zapobiega chorobom i 

sprzyja płodności w najbliższym roku. A jeśli nie chcesz być 

totalnie mokra, wykup się u dziecka najpiękniejszymi 

pisankami. Na to pozwala wielkanocny zwyczaj i z tym wiąże 

się nazwa „dyngus” - od niemieckiego słowa „dingen”, czyli 

„wykupywanie się”. 

 

https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/lany-poniedzialek-skad-smigus-dyngus-aa-QkoN-gGU2-LHzs.html#_blank


 

 

Źródło: 

 

https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/wielkanoc-zwyczaje-i-obrzedy-ktore-powinno-znac-

twoje-dziecko-aa-Gr13-WPLt-Bkvi.html 

 

https://chomikuj.pl/Paulinka99/tradycje+wielkanocne+w+obrazkach 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/wielkanoc-zwyczaje-i-obrzedy-ktore-powinno-znac-twoje-dziecko-aa-Gr13-WPLt-Bkvi.html
https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/wielkanoc-zwyczaje-i-obrzedy-ktore-powinno-znac-twoje-dziecko-aa-Gr13-WPLt-Bkvi.html
https://chomikuj.pl/Paulinka99/tradycje+wielkanocne+w+obrazkach


Wielkanocne króliki i kurczaki z rolek po 

papierze toaletowym 

 

Dzieci kochają zabawy związane z Wielkanocą. Przygotowywanie ozdób 

umila oczekiwanie na święta, a gdy takie dekoracje zajmą honorowe 

miejsce na wielkanocnym stole, maluchy będą pękać z dumy. Zobaczcie w 

jaki prosty sposób przygotować wesołą gromadkę kurczaków i zajączków 

wielkanocnych! 

Co będzie potrzebne do stworzenia takich oryginalnych ozdób wielkanocnych? 

Należy przygotować: 

– rolki po papierze toaletowym, 

– kolorowe papiery, 

– farby, 

– klej, dwustronna taśma klejąca, 

– czarny pisak lub mazak, 

– małe pompony do kupienia w sklepie papierniczym lub Pepco (noski można 

też zrobić z papieru, bibuły albo z kolorowej włóczki), 

– można także kupić gotowe oczy, ale bez trudu zrobicie je sami. 

1. Rolki po papierze toaletowym oklejamy kolorowymi papierami lub malujemy 

farbami. Kolory dobieramy do zwierzątek czyli np. kurczaczki będą żółte, a te 

wykluwające się pisklaki – będą białe. Jeśli wybraliśmy pomalowanie, należy 

poczekać aż farba całkowicie wyschnie i dopiero przystępować do dalszej pracy. 



2. Wycinamy wąskie paski czarnego lub brązowego papieru – będą z nich wąsy 

królików. Przyklejamy je do rolek. 

3. Na środku wąsików przyklejamy nosek z papieru lub kolorowego pomponika. 

4. Wycinamy większe białe kółeczka i mniejsze czarne. Te mniejsze naklejamy 

na większych – to będą oczy zwierzątek. Można też po prostu na wyciętych 

białych kółeczkach narysować czarne. 

5. Na kartce rysujemy, a potem wycinamy kształty uszu królika i przyklejamy 

na górze od środkowej strony rolek. Nasze króliki są gotowe! 

6. Z czerwonego lub pomarańczowego papieru wycinamy kształty dzióbków 

kurczaczków (kształty rombów, które potem zegniemy na pół). 

7. Wycinamy kształty grzebieni kurczaków i przyklejamy na górze rolek od 

wewnętrznej strony. 

8. Przyklejamy zrobione wcześniej oczy i dzioby do rolek. 

9. Rysujemy pęknięcia na rolkach, które będą wykluwającymi się kurczaczkami. 

Pęknięcia można też zrobić naklejając paski czarnego papieru pociętego w 

kształt ząbków. 

Życzymy kolorowej zabawy! 

Źródło: https://miastodzieci.pl/zabawy/wielkanocny-kroliczek/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pół godzinki dla rodzinki czyli wielkanocne zabawy dla całej rodziny 

 Święta Wielkiej Nocy to doskonała pora, aby spędzić czas z rodziną. 
Szczególnie dużo radości czerpią z nich dzieci, które mogą wykazać się 
kreatywnością, malując jajka, przygotowując kolorowe kartki świąteczne, i 
powygłupiać się w Lany Poniedziałek. Polecamy Wam wykorzystać ten czas 
maksymalnie, włączając się do zabawy. Oto kilka propozycji zabaw wielkanocnych 
dla dzieci i rodziców. 

1. Wyścigi z przenoszeniem jajek 

 Element rywalizacji w tym wypadku zbliża członków rodziny. Uczestnicy 
otrzymują po jednym jajku i łyżce stołowej. Niosąc jajko na łyżce, muszą w 
jak najkrótszym czasie pokonać wyznaczoną trasę. Wygrywa osoba, która 
dostarczy je na linię mety całe i zdrowe. Osoba, której jajko spadnie lub 
pęknie w trakcie przeprawy, odpada z gry. 

2. Poszukiwanie jajek. 

 To tradycyjna zabawa wielkanocna w wielu zachodnich krajach. W Wielką 
Niedzielę dzieci biorą udział w poszukiwaniu schowanych przez zajączka 
wielkanocnego jajek. Maluchy zbierają do swoich koszyczków uprzednio 
ukryte pisanki. Z reguły wykorzystuje się słodkie, czekoladowe jajka. Im 
więcej, tym lepiej dla małego łasucha. Możecie urozmaicić tę grę, 
zmieniając ją w podchody. Zadaniem młodego poszukiwacza będzie 
odnalezienie zaginionego jajka. Drogę do celu wyznaczą mu 
pozostawione przez Was wskazówki i/lub mapa. Rozwiązywanie zagadek 
będzie rewelacyjną i angażującą rozrywką dla Waszych pociech.  

3. Jajeczna ciuciubabka. 

 Gra ma formę żartu: na podłodze rozkładamy jajka. Losujemy osobę, 
która będzie musiała przejść przez pokój z związanymi oczami tak, aby nie 
uszkodzić żadnego z jaj. Po wytypowaniu gracza, należy pokazać mu 
trasę, a następnie wyprowadzić go z pomieszczenia z zawiązanymi 
oczami. Gdy on będzie czekał na wezwanie, Wy szybko usuwacie pułapki. 
Podpuszczana osoba nie może o niczym wiedzieć. Obserwujcie, jak 
próbuje przedostać się przez tor przeszkód. Dużo śmiechu gwarantowane.  

4. Pojedynek jajcarzy. 

 Zapewne znacie tę zabawę bardzo dobrze. To jedna z polskich tradycji 
wielkanocnych. Dwóch przeciwników zderza się czubkami jajek. Właściciel 
potłuczonego jajka przegrywa. 

5. Wykradanie pisanki. 

 Gra dla minimum 4 osób (największą frajdę mamy, bawiąc się w większej 
grupie możecie zaprosić do zabawy pozostałych członków rodziny lub 



zaprzyjaźnionych sąsiadów). Tworzycie dwie drużyny. Każda otrzymuje 
jajko, którego musi strzec niczym oka w głowie. Waszą misją jest odbicie 
go z pola przeciwników. Jednocześnie musicie bronić swojej pisanki. 
Jeżeli zostaniecie złapani na wrogiej połowie (celowe dotknięcie rywala), 
to zmieniacie się w zgniłe jajo kucacie zwinięci w kulkę. Pozostali 
członkowie Waszej drużyny mogą wykupić zgniłe jajo : muszą do Was 
dobiec, dotknąć i powiedzieć Hop! Hop! Zgniłe jajo! przez 3 sekundy 
jesteście niewidzialni i możecie wrócić na swoją połowę (przeciwnicy nie 
mogą Was zatrzymać). Gra jest wznawiana. Zwycięża drużyna, która 
przeniesie jajko rywali na swoją część boiska. 

Wiosenne zagadki dla dzieci 

Co buduje każdy ptak, 

by chować pisklęta, 

a tylko kukułka, 

o tym nie pamięta? 

(odpowiedź: gniazdo) 

Pióra biało-czarne, buciki czerwone. 

Uciekają przed nim żaby, gdy idzie w ich stronę 

(odpowiedź: bocian) 

Błyszczą jej kropki w promieniach słonka, gdy się ten owad po łąkach błąka, 

a nazywa się on... 

(odpowiedź: biedronka) 

Przysiadły na topoli, stare gniazdo poznały, 

Dzieciom na powitanie O wiośnie klekotały 

(odpowiedź: bociany) 

Nadchodzi po zimie, 
znasz dobrze jej imię. 
Kroczy w kwiatów pąkach 
i w promieniach słonka. 

(kto? wiosna) 

Chociaż to miesiąc długi, to najkrócej się nazywa. 



I co roku tym się chlubi, że zielenią świat okrywa. 

(odpowiedź: maj) 

Wietrzyk wiosnę niesie, ciepłe są już ranki. 

A za wioską w lesie zakwitły… 

(odpowiedź: sasanki) 

Wiosną na drzewie się zieleni, 

ale opada na jesieni. 

(odpowiedź: liść) 

Jak ten kwiatek się nazywa, 

co słowo „pan” w nazwie ukrywa? 

(odpowiedź: tulipan) 

 



 

Źródło: 

www.familie.pl 

www.e-kolorowanki.eu 

www.zagadkidladzieci.net 

 

http://www.familie.pl/
http://www.e-kolorowanki.eu/
http://www.zagadkidladzieci.net/


Wielkanocny królik z rzeżuchą 

 

Pomysł na prostą zabawę przedświąteczną dla dzieci. W bardzo wielu 

domach nadszedł czas uprawy owsa i rzeżuchy, które wnoszą do domu nie 

tylko powiew wiosny, ale i świąteczny klimat. My postanowiliśmy atmosferę 

Wielkanocy jeszcze bardziej podkreślić, ozdabiając nasz słoik z rzeżuchą 

uszami królika. Prawda, że wygląda efektownie? 

Do zrobienia tej świątecznej ozdoby będziecie potrzebować: 

– drucików kreatywnych, 

– mazaków, 

– nożyczek, 

– waty lub płatków kosmetycznych, 

– ziaren owsa lub rzeżuchy 

– słoika – dobrze, gdyby był z takich szerszych 

– gotowych oczu (można też nakleić papierowe albo narysować je mazakiem) 

 

 



Jak zrobić królika z drucików? 

Łączymy dwa druciki kreatywne o takim samym kolorze – skręcając ich końce 

ze sobą. Owijamy nimi górną część słoika i formujemy kształt uszu królika. 

Naklejamy/rysujemy oczy, nosek i wąsy. 

W słoiku układamy grubą warstwę waty lub podartych płatków kosmetycznych. 

Sypiemy nasiona, zalewamy wodą i… czekamy. 

Już na drugi dzień od posiania ziarna zaczynają nieśmiało kiełkować, a dzieci 

mają z tego mnóstwo radości. Każdy dzień rozpoczynamy teraz od sprawdzenia 

stanu naszej uprawy. Nie zapomnijcie podlać jej od czasu do czasu – właściwie 

dość często. 

 

 

Źródło: https://miastodzieci.pl/zabawy/wielkanocny-krolik-z-rzezucha/ 

 

 



WIOSENNE ZABAWY   
 

Wszyscy z niecierpliwością czekamy na wiosnę. Z 

każdym dniem będzie więcej słońca i ciepła. 

Pomyślmy, jak dobrze wykorzystać ten czas. Oto kilka 

propozycji wiosennych zabaw w domu i na dworze. 

 

WIOSENNE PRACE PLASTYCZNE 

 

Wspólnie z dziećmi wykonajmy wiosenne i wielkanocne ozdoby. Kilka 

propozycji znajdziecie Państwo w naszej gazetce. 

 

Wykorzystajmy do tworzenia obrazków zebrane na spacerze kwiaty, liście, 

trawy, patyki. Możemy je przyklejać do kartki tworząc piękne obrazki. Możemy 

też je wykorzystać, jako pędzelki stempelki – maczać w farbie i odbijać lub 

malować nimi na kartce. 

 

Nasz wiosenny pamiętnik. Możemy w zeszycie pod kolejnymi datami wklejać 

znalezione na spacerze skarby, rysować zauważone ptaki, owady. 

 

RYSOWANIE NA SPACERZE 

 

To doskonała zabawa dla dzieci, którym rysowanie na kartce sprawia trudność. 

Rysując na asfalcie lub piasku nie będzie ich ograniczała mała powierzchnia. Do 

rysowania wykorzystajmy dużą kolorową kredę, znalezione patyki. 

 

CZAS NA RUCH 

 

Wiosna to najlepszy czas, żeby na spacerze grać w piłkę; w lesie urządzać sobie 

tory przeszkód z rzucaniem do celu, przechodzeniem pod niskimi gałęziami, 

chodzeniem po powalonych drzewach. 

 

Narysujmy wiosenne symbole na kartkach (np. bocian, żaba, pszczoła, 

jaskółka). Każdy uczestnik zabawy losuje obrazek i udaje sposób poruszania się 

zwierzątka na obrazku. 

 

ZAPOMNIANE ZABAWY 

 

Przypomnijmy sobie zabawy z naszego dzieciństwa. Gra 

w gumę, klasy nauczą dzieci nie tylko koordynacji i 

nowych sprawności ruchowych ale również liczenia. 

 

 



SPACER Z ZAGADKAMI 

 

W zależności od tego w jakim wieku jest nasze dziecko podczas spaceru 

pobawmy się w „Kto zobaczy więcej rzeczy w kolorze ….”, „Kto zobaczy 

więcej rzeczy na literę …” , „Kto zobaczy więcej pojazdów”. Raz dorosły, raz 

rodzic wymyśla kategorię. 

 

NA WIETRZNE DNI 

 

Zabierzmy ze sobą na spacer bańki mydlane, latawiec lub po prostu patyk, do 

którego przywiążemy tasiemki, kawałki bibuły i bawmy się z wiatrem. 

 

MAŁY OGRODNIK 

 

Wygospodarujmy dla dziecka mały kawałek ogródka lub doniczkę na balkonie, 

gdzie będzie mogło posadzić wybraną przez siebie roślinę. 

 

NA DESZCZOWE POPOŁUDNIE  

 

Narysujmy na dużej kartce narysujmy wspólnie z 

dzieckiem własną grę planszową. Wymyślmy, jakie 

przygody spotkają żaby, pszczoły lub biedronki np. 

zatrzymają się na kwiatku i stracą rzut kostką. 

 

WIOSENNE GOTOWANIE 

 

Wkrótce do kuchni zawitają wiosenne produkty. Zachęćmy dziecko do 

wspólnego przygotowania wiosennego twarożku, kanapki, sałatki. Może to 

zachęci do próbowania nowych produktów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kącik Logopedyczny 
W okresie wielkanocnym do zabaw – ćwiczeń logopedycznych można 
wykorzystać tematykę świąteczną. Warto rozbudzać ciekawość 
dziecka tradycjami i zwyczajami opowiadając dziecku jak najwięcej o 
świętach i związanych z mini zwyczajach, rozwijając tym zasób 
słownictwa i swobodę używania języka przez dziecko. Po takiej 
rozmowie można zaproponować dziecku zagadki o tematyce 
świątecznej. Oto kilka propozycji takich zagadek. 

 

Rozwiązywanie zagadek - dokończ zdanie 

 

Bierzcie się do pracy, i panie, i panki! 

Czas już malować wielkanocne... (pisanki). 

 

Co to takiego, odgadnij, mój kotku. 

Są z wierzchu białe, a żółte w środku. 

Gdy je gotować, dziwy się dzieją, 

Bo zamiast mięknąć one twardnieją (jajka). 

 

Miękkie ma futro i długie uszy 

gdy go wystraszysz- wnet biegiem ruszy 

chętnie zje każdy zielony pączek. 

Co to za zwierzę? - To jest... (zajączek). 

 

Skąd się biorą jajka? (znoszą je kury). 

 

Z pięknej wikliny jest upleciony 

zielenią gałązek wokół upstrzony. 

Jajka w nim barwne i chleb i sól, 

zdobi nam pięknie wielkanocny stół. (koszyczek) 

 

W święta zwykle biały na stole leży, 

na nim srebrne sztućce i piękne talerze. 

Co to? (Obrus. ) 

 

Choć już święta blisko, wiatr na dworze dmucha. 



Na talerzu, w domu kiełkuje... (Rzeżucha) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


