
Wtorek – 14 kwietnia

Drodzy Trzecioklasiści!

Gry  i  zabawy  to  z  pewnością  atrakcyjny  sposób

spędzania czasu. Doskonalą i rozwijają nasze umiejętności, a przy okazji dostarczają

dużo radości. Dziś  proponujemy Wam dwie ciekawe gry oraz zagadki. 

Dźwiękowe jajka 

Liczba graczy – dowolna

Proponujemy, abyście tę grę wykonali samodzielnie. 

Potrzebne materiały:

• 5 zamykanych pudełek po jajkach z niespodzianką

• 15 małych elementów, np. koralików, fasolek, guzików

• cyfry od 1 do 5 zapisane na małych kartonikach

• karta punktacji z listą graczy 

• koszyczek lub torebka na jajka

Przygotowanie gry:

W każdym jajku  umieszczamy od 1 do 5 elementów. 

 środku. 

Przebieg zabawy

Pierwszy  z  uczestników  wyjmuje  przygotowane  jajka  z  koszyczka  i  kładzie

przed sobą. Układa przed sobą także cyfry od 1 do 5. Następnie podnosi jajko do ucha

i nim porusza, próbując ustalić, ile elementów może się w nim znajdować.  Decyduje 

w  ten  sposób,  przy  której  liczbie  ustawić  dane  jajko.  Jeśli  gracz  zdecydował,  że

zakończył etap ustawiania jajek, pozostali gracze otwierają po kolei każde jajko 

i sprawdzają, czy liczba elementów w środku zgadza się z liczbą na karteczce.  Za

każda  poprawną  odpowiedź  gracz  otrzymuje  1  punkt.  Po  zapisaniu  punktów  jajka

wędrują z powrotem do koszyczka i grę rozpoczyna kolejna osoba. Wygrywa ta osoba,

która zdobędzie najwięcej punktów. 



Jajka w gniazdach 

Liczba graczy – 2 lub 3
Materiały:

• gniazda wykonane z plastikowych pojemników ( mogą być talerzyki lub miski)
• jajka styropianowe lub opakowania po jajkach niespodziankach,(możecie także

użyć zgniecionych kulek papieru)
• łapki na muchy lub drewniane łopatki

Przebieg gry
Ustaw  w  dostatecznej  odległości,  naprzeciwko  siebie,  gniazda  i  jajka,  tak,  aby
powstały  tory  dla  drużyn.  Gracz  ma  za  zadanie  zebrać  jajka  i  przenieść  je  do
właściwego gniazda. Może to zrobić wyłącznie trzymając jajko położone na łapce na
muchy lub łopatce.  Zabawa kończy się,  kiedy wszystkie  jajka znajdą się  w swoich
gniazdach. Wygrywa gracz, który szybciej wykona zadanie. 

ZAGADKI   

1. W jakim dniu, czy wiecie, 
chociaż słońce świeci,
biega po podwórku
dużo mokrych dzieci?

2. Jak się nazywa skorupka od jajek
co na Wielkanoc się przydaje?

3. Na wielkanocnym stole króluje,
polana słodkim lukrem 
wszystkim smakuje?

4. Upiecze go mama dla synka,
upiecze go mama dla córek.
Na wielkanocnym stole
musi być pyszny …........... .

5. Nie miauczą, lecz kwitną,
białe albo szare.
Znajdziesz je na wierzbie,
gdy się skończy marzec.



6. W wielkanocnym koszyku
 leżeć będą sobie.
Zanim je tam włożę,
 ślicznie je ozdobię. 

7. Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne,
więc każde dziecko na niego czeka.
Zobaczyć go jednak, wysiłki to próżne,
bo on susami – kic, kic, ucieka.

Źródła: „Gry i zabawy dydaktyczne”, Nauczycielka przedszkola, Wydanie specjalne, IX-X 2016r. 


