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1. Witamy wszystkich przedszkolaków! - zaśpiewajcie razem ze mną ;)

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

2. Dzisiaj zapraszam na zajęcia muzyczno – ruchowe;-)

Wielkanocna wyliczanka – słuchanie piosenki; 

https://chomikuj.pl/aniwa/Przygoda+z+u*c5*9bmiechem+trzylatki+p*c5*82yta/31+

Wielkanocna+wyliczanka,4976869209.mp3(audio)

Wielkanocna wyliczanka

1. Pewna kurka z podwórka 

zniosła jajek siedem.

Jakie one podobne,

będę mieć z tym biedę.

2. Nic się nie martw, kokoszko,

coś Ci poradzimy,

innym wzorem jajeczko

każde ozdobimy.

3. Jedno będzie w paseczki,

a inne w kropeczki.

Ułożymy w koszyczku

śliczne pisaneczki.

Ruchy do piosenki: 

I zwrotka:

1 wers – rękami zgiętymi w łokciach  poruszamy w górę i w dół, naśladując 

machanie skrzydłami

2 wers – wyciągamy ręce  przed siebie i pokazujemy liczbę 7 na palcach.

3 i 4 wers – obejmujemy twarz dłońmi i kiwamy głową na boki, wyrażając 

zmartwienie.

II zwrotka – przez cały czas pokazujemy dłońmi jajka

IV zwrotka;

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCYA
https://chomikuj.pl/aniwa/Przygoda+z+u*c5*9bmiechem+trzylatki+p*c5*82yta/31+Wielkanocna+wyliczanka,4976869209.mp3(audio
https://chomikuj.pl/aniwa/Przygoda+z+u*c5*9bmiechem+trzylatki+p*c5*82yta/31+Wielkanocna+wyliczanka,4976869209.mp3(audio


1 wers -jedną dłonią rysujemy paski

2 wers – jedną dłonią rysujemy kropki

3 i 4 wers – wyciągamy dłonie przed siebie, łącząc je, pokazując koszyczek.

3. Zabawa na siedząco:

R. opowiada: Pewna kurka z podwórka zniosła jajek...... a dziecko odpowiada: 

siedem. Rodzic wyciąga dłonie zaciśnięte w pięści, rozprostowuje kolejne palce i 

liczy wraz z dzieckiem. Następnie pyta jak wyglądają jajka, jak można je pokazać 

palcami ( najprawdopodobniej będą to owale utworzone palcami obu dłońmi i reszty 

palców jednej ręki). A jak można napisać na  jajku paski i kropki? Przez chwilkę 

bawimy się z dzieckiem rysowaniem w powietrzu.

4. Zabawa pobudzająco – hamująca

R. odtwarza I zwrotkę piosenki, w tym czasie dziecko biega naśladując kurki na 

podwórku. Na pauzę w muzyce i hasło: Kurka dziobie! - dziecko zatrzymuje się, 

kucają i dominującą ręką dziobią ziarenka (uderzają palcami w podłogę), licząc 

równocześnie do 7. Rodzic odtwarza kolejną zwrotkę. Na pauzę i hasło: Kurka liczy! 

- dziecko zatrzymuje się, wyciąga ręce i odginając kolejne palce, liczy o 7. Zabawę 

można powtarzać kilka razy.

5. „Pisanki” - praca plastyczna. Wybierz jakie jajko chcesz wykonać: w paseczki 

czy w kropki? W trakcie pracy odtwórzcie pelna wersję piosenki.

Rodzicu wydrukuj lub narysuj na kartce kształt jajka:



KONIECZNIE ZACHOWAJ WYKONANE PRACE, 

CHĘTNIE  JE OBEJRZYMY , JAK SPOTKAMY SIĘ W PRZEDSZKOLU :-)



Wariant I:
Następnie przygotuj: klamerki, farby, pompony ( jeżeli nie masz w domu pomponów,
możesz użyć np. korka od wina;-) mile widziane są nawet własne opuszki palców)) 
Niech dziecko za pomocą stemplowania wypełni całą powierzchnię jajka.

Wariant II:
Przygotuj kolorowe taśmy lub paski  i klej. Dziecko przykleja paseczki jeden pod 
drugim, następnie rodzic wycina kształt jajka.



6. Korzystajcie z bajek z projektu: Mały Miś w świecie wielkiej literatury:

https://www.youtube.com/watch?

v=UFEOhfxVP9A&list=PLjGsQYozgMpF0A0c3Ff0Or8hRY5b0pi6n&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=UFEOhfxVP9A&list=PLjGsQYozgMpF0A0c3Ff0Or8hRY5b0pi6n&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=UFEOhfxVP9A&list=PLjGsQYozgMpF0A0c3Ff0Or8hRY5b0pi6n&index=2

