
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA ŚRODĘ 08.04.2020  

Dzień dobry! 

1. Na powitanie nauczmy się krótkiego wierszyka z pokazywaniem  

 

Podskakuje zając (paluszki u jednej tworzą zająca i poruszamy udając podskoki), 

 uszami machając (machamy raz jednym raz drugim palcem)  

tworzy pisaneczki (z paluszków układamy kształt jajka), 

 to w kropeczki (kropkujemy)  

to w paseczki (w powietrzu rysujemy paski).  

Później zając zmyka (skaczemy paluszkami) 

 prosto do koszyka (druga rączka tworzy koszyczek),  

a tam sól (udajemy solenie), 

 masełko (ruch smarowania), 

 chlebek pokrojony(kroimy palcem).  

Zając zjadł wszystko (ruszamy palcami udając jedzenie)  

i jest najedzony (masujemy brzuch). 

A tutaj filmik pomocniczy ;) 
https://www.youtube.com/watch?v=To2Jfos-

mRQ&fbclid=IwAR2uSYJNth9OxflLPZD6xxSQiIqjcApe1GTbdpPZKMzdv_W_ATdGexvgsJg 

 

2. Posłuchajcie Legendy o białym baranku i porozmawiajcie na temat wierszyka z 

Rodzicem. 

Legenda o białym baranku 
Urszula Pukała 

Posłuchajcie tylko ile było krzyku, 
gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku. 
Malutkie kurczątko, bielutki baranek, 

Brązowy zajączek i kilka pisanek. 

Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, 
jestem najpiękniejszy, żółty jak salami. 

Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, 
falujące piórka tak jak u kaczuszki. 

Co ty opowiadasz – dziwi się baranek, 
jestem cały z cukru, mam cukrową mamę. 

Dzieci na mój widok bardzo się radują 
i z mojego grzbietu cukier oblizują. 

Brązowy zajączek śmieje się wesoło, 
jestem z czekolady – opowiada wkoło. 

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, 
już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 

Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka, 
dziwi się pisanka zielona jak łąka. 

Dziwią się pisanki żółte i czerwone, 
brązowe, różowe, szare, posrebrzone. 

https://www.youtube.com/watch?v=To2Jfos-mRQ&fbclid=IwAR2uSYJNth9OxflLPZD6xxSQiIqjcApe1GTbdpPZKMzdv_W_ATdGexvgsJg
https://www.youtube.com/watch?v=To2Jfos-mRQ&fbclid=IwAR2uSYJNth9OxflLPZD6xxSQiIqjcApe1GTbdpPZKMzdv_W_ATdGexvgsJg


Pytania do tekstu: 

 Kto gościł w wielkanocnym koszyku?  

 O co pokłóciły się zwierzątka?  

 Spróbujcie przypomnieć sobie, jaki kolor miały pisanki w koszyku. 

 

3. Zabawa ruchowa Głodne kurczątka. W pokoju rozsypujemy nakrętki, kredki itp. 

Będą ziarenkami  Dziecko zamienia się w kurczaczka i spaceruje po pokoju w rytm 

muzyki, może być to poznana ostatnio piosenka Święta z jajkiem i zającem: 

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

Na pauzę w muzyce Rodzic klaszcze, a dziecko liczy i zbiera tyle samo ziarenek. 

Zabawę należy powtórzyć kilka razy. 

 

4. Co włożymy do koszyka? – zabawa językowa. W tej zabawie zadaniem Rodzica 

będzie głoskowanie nazw produktów z wielkanocnego koszyka, a zadaniem dziecka 

będzie złożenie wyrazu w całość. Przykłady: 

Pisanki:  P-I-S-A-N-K-I 

Baranek: B-A-R-A-N-E-K 

Chleb: CH-L-E-B 

Sól: S-Ó-L 

Chrzan: CH-RZ-A-N 

Jajko: J-A-J-K-O 

5. Praca z książką, cz.3 str. 40a, 40b  

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

