WIELKANOCNE ZAGADKI
1. Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy byś w święta, a których
darzymy szczególną miłością i sympatią, życząc zdrowych, pogodnych
świąt. (kartki świąteczne)
2. Święcimy ją na tydzień przed Wielkanocą. Jest barwna, kolorowa
zrobiona z gałązek wierzby, bazi lub sztucznych kwiatów. (palma
wielkanocna)
3. Przeważnie jest biały i na stole leży. Kładą na nim sztućce, stawiają
talerze. (obrus)
4. Jak się nazywa jajko malowane, co na Wielkanoc się przydaje.
(pisanka)
5. Upleciony ze słomy, wikliny chętnie nosi owoce, jarzyny. Grzyby też
z lasu przyniesie oraz pisanki i baranka poniesie czasem. (koszyk)
6. Ma długie uszy, futerko puszyste. Ze smakiem chrupie marchewkę
i sałaty listek. (zając)
7. Mam czerwone nóżki, jestem żółtą kulką, a kiedy urosnę, to zostanę
kurką (kurczątko)
8. Co to takiego, odgadnij mój kotku, są z wierzchu białe, a żółte
w środku. Gdy je gotujesz, dziwy się dzieją, bo zamiast mięknąć, one
twardnieją. (jajka)
9. Kto potrafi mi powiedzieć, kiedy budzą się niedźwiedzie?
Jak się nazywa ta pora roku, co ścieli dywan zielony wokół siebie.
( wiosna)
10.Zobaczysz je wiosną, gdy na wierzbach rosną. Srebrne futra mają.
Jak się nazywają? (bazie )
11.Cukrowe – są blisko pisanek. Prawdziwe, rogate – wiodą stado latem
na górską polanę. (baranki)

12.Może być migdałowa, piaskowa, lukrowana z rodzynkami a każda
zapachem kusi niesłychanie. (baba)
13.W jakim dniu , czy wiecie, chociaż słońce świeci, biega po podwórku
dużo mokrych dzieci ? (lany poniedziałek).
„Policz zwierzątka” – zabawa matematyczna.
Przy każdym zwierzątku narysuj tyle kropek ile widzisz zwierząt.

„Duże i małe palmy”- zabawa orientacyjno-porządkowa.
Dzieci biegają w tempie podanym na bębenku. Zatrzymują się na hasło: duże
palmy –dzieci stają we wspięciu na palcach i unoszą wysoko ręce. Na hasło:
małe palmy –dzieci przykucają.
„Kurczęta” – zabawa naśladowcza.
Dzieci-kurczęta , biegają, poruszając rękami ułożonymi w skrzydełka.
Zatrzymują się i dziobią ziarenka-dzieci w przysiadzie stukają o podłogę
zgiętym paluszkiem. Kurczęta piją wodę-dzieci w przysiadzie podpartym
wykonują ruchy głową do dołu-pije wodę i do góry-połyka.
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