
Materiał zajęć nauczania zdalnego przeznaczony dla grupy BRATKI 

Czwartek  9.04.2020  

Temat dnia: Wielkanocny kurczaczek 

Cele szczegółowe 

Dziecko: 

 rozwija poczucie rytmu 

 reaguje na sygnał dźwiękowy 

 porównuje wielkości  

1. „Przywitajmy się wesoło” - Powitanka 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 

 

2. „Już potrafię” - zabawa naśladowcza. 

 Dziecko naśladuje ruchy rodzica: 

 – staje wyprostowany 

 – wyciąga obie ręce do sufitu  

– wyciąga obie ręce w bok 

 – wyciąga obie ręce przed siebie 

 – dotyka stóp czubkami palców dłoni 

 – dotyka lewą dłonią prawego kolana  

– dotyka prawą dłonią lewego kolana  

– z zamkniętymi oczami, dotyka palcem wskazującym czubka nosa 

3. Nawyki do kształtowania w domu- ćwiczymy sprawne zjadanie posiłku.. 

 

4.  „Pisanki i kurczątka” – zabawa muzyczna 

Kiedy gra muzyka, dziecko biega na paluszkach, kiedy przestanie grać, dziecko 

zatrzymuje się i zwija w kłębuszek (zamienia się w pisankę). 

 

5. „Kolorowe jajeczka” – zabawa matematyczna 

Dziecko układa jajeczka od najmniejszego do największego i od największego do 

najmniejszego. 
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Proponujemy wykorzystać do tej zabawy także inne przedmioty, znajdujące się w 

domu. 

 

6. „Pieczemy ciasto” – zabawa tematyczna   

Dziecko naśladuje pieczenie ciasta. Wsypuje mąkę do miski, miesza, następnie wrzuca 

jajka, jedna ręka bierze jajko a druga skorupki wyrzuca za siebie, dalej ugniata ciasto 

wykonując ruchy naprzemienne -  raz jedna ręka, raz drugą. 

 

7.  „Spacer kurczątek” – opowiastka ruchowa 

Dziecko udaje, że jest kurczaczkiem i ilustruje ruchem słowa rodzica: 

W koszyku leżało jajeczko, z którego miało się wykluć kurczątko (dziecko kuca i się 

nie rusza). Nagle jajko zaczęło się poruszać, a jego skorupka powoli pękać (dziecko 

zaczyna się przeciągać, prostować ręce i nogi). Po chwili wykluł się mały kurczaczek. 

Mama kura zabrała kurczątko na pierwszy spacer ( zaczyna oglądać podwórko i idzie 

za rodzicem). 

 

8.  ,,Kącik wielkanocny” – spróbujcie stworzyć swój kącik wielkanocny z 

kurczaczkiem, barankiem, kolorowymi pisankami i innymi ozdobami świątecznymi. 

 

9.   „Popołudnie z książką” – czytanie bajki wybranej przez dziecko.    

  https://miastodzieci.pl/bajki/ 

 

 

 

       Życzymy miłej zabawy! 

 

    Wychowawczynie: Agnieszka Puszko, Anna Trzeciak 
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