
09.04.2020

CZWARTEK

CO KRYJE SIĘ W WIELKANOCNYM KOSZYCZKU?

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

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

2.Wysłuchajmy opowiadania. Odpowiedzmy na pytania dotyczące wysłuchanego 

tekstu.

W przedświąteczny sobotni poranek Ania wstała bardzo wcześnie. Kiedy zeszła na 

dół czuła w domu dzieje są coś niezwykłego.

– Co mogło dziać się w domu?

Zajrzała do pokoju. Panowała tam niesamowita krzątanina. Domownicy, mama, tata 

i jej dwaj starsi bracia byli czymś bardzo przejęci i nie zwracali uwagi na małą Anię. 

Może o mnie zapomnieli pomyślała dziewczynka. Ania patrzyła co robi jej rodzina 

mama piekła w kuchni pyszne babki i mazurki, jej bracia pomagali tacie w 

sprzątaniu domu, tylko mała Ania nic nie robiła. Ale gdy zobaczyła ją mama 

zaprosiła córeczkę do stołu zawołała resztę rodziny i razem zaczęli malować jajka, 

które mama wcześniej ugotowała. Dziewczynce to zajęcie bardzo się podobało, i 

chciała malować je przez cały dzień. Ale w pewnym momencie tata ściągną z szafy 

koszyk i postawił go na stole, I powiedział: najwyższa pora przygotować święconkę i 

pójść z nią do kościoła. Ania popatrzyła się na tatę ze zdziwieniem i pomyślała co to 

jest ta święconka. .. a wy jak myślicie co to jest święconka?

Pytania dotyczące tekstu np.,

• Co to jest święconka? 

• Gdzie się chodzi ze święconką, z kim powinniśmy iść? 

• Co robili domownicy? 

• Jak myślicie do czego się przygotowywali?

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


3. „ Wielkanocny koszyczek” - Zapytaj dziecka co powinno znaleźć się w 

koszyczku wielkanocnym, następnie wyświetl prezentację multimedialną.  Omów 

poszczególne elementy koszyczka oraz ich znaczenia. ( pomogą ci w tym karty 

poniżej)

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/koszyczek-wielkanocny-prezentacja-

multimedialna-plansze/koszyczek-wielkanocny-prezentacja-multimedialna/

Karty wyjaśniające znaczenie poszczególnych elementów w koszyczku:

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/koszyczek-wielkanocny-prezentacja-multimedialna-plansze/koszyczek-wielkanocny-prezentacja-multimedialna/
https://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/koszyczek-wielkanocny-prezentacja-multimedialna-plansze/koszyczek-wielkanocny-prezentacja-multimedialna/








4. „Kura znosi jajko” – zabawa ruchowa z elementami liczenia. 

Dz. porusza się w rytmie podanym przez R. Na przerwę w muzyce R. rzuca kostką 

do gry, mówiąc KURA ZNOSI JAJKA. ILE ICH ZNIOSŁA? Dz. liczą i podają liczbę 

oczek, a potem tyle razy mówią KO. Rodzic odgina kolejne palce, kontrolując 

wykonanie zadania. 

5.   „Zajączki” – zabawa paluszkowa 

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha  je  ogromnie  mama  zajęczyca  zaplata  palce  obu  dłoni  i  lekko  kołysze
splecionymi dłońmi.

6. „Baranek”- zajęcia plastyczne

Materiały: rolka po papierze toaletowym, wata, patyczek, klej, oczka, ziarenko 

pieprzu lub ziele angielskie na nosek, dzwoneczek i wstążka (niekoniecznie). 

Kochani zapraszamy do wykonania baranka. Rodzicu - Twoja pomoc będzie bardzo 

ważna. Poniżej znajduje się link do pracy. Twoim zadaniem będzie przygotowanie 

szablonu, natomiast zadaniem dziecka- nawijanie waty na patyczek i przyklejanie na 

szablon. Doklejenie gotowych elementów. Życzymy super zabawy;-)

https://www.youtube.com/watch?v=VBxAsP_9GXU

https://www.youtube.com/watch?v=VBxAsP_9GXU


10.04.2020
PIĄTEK

WIELKANOCNE POTRAWY

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

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

2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 29 

– ,,Kurka z kurczętami'' – zabawa orientacyjno – porządkowa
Rodzic przyjmuje role mamy – kury. Dziecko – kurczątko biega swobodnie. Na 
hasło: Kurczątko do mamy! - szybko przybiega do Rodzica i stają delikatnie 
przytulone do siebie.

– ,,Jajeczka'' – zabawa z elementem toczenia
Jajeczka turlają się po stole – dziecko – jajeczko leży na podłodze i przetacza się z 
pleców na brzuch, nogi złączone, ręce uniesione z głową. 

– ,,Baranki wielkanocne'' – zabawa bieżna
Rodzic klaszcze, a dziecko biega swobodnie. Gdy klaskanie ustaje, dziecko – baranek
staje i odpoczywa.

– ,,Zajączki'' – zabawa z elementem podskoku
Dziecko – zajączek podskakuje raz na jednej, raz na drugiej nodze. Na sygnał 
Rodzica zatrzymuje się i pokazuje zajączkowe uszy – unosi w górę ugięte ręce, 
dłonie przy uszach. 

– Marsz z wysokim unoszeniem kolan

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


3. Puzzle 
Powiedz co przedstawia obrazek? Poproś mamę, tatę by pocięła obrazek na części. 
Ułóż go w całości i przyklej.

4. Bajka : ,,Maks i Ruby: Wielkanoc Kapelusz/Parada Wielkanocna

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

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

