
Materiał zajęć nauczania zdalnego przeznaczony dla grupy BRATKI 

Poniedziałek  7.04.2020  

Temat dnia: Wielkanocne niespodzianki 

Cele szczegółowe 

Dziecko: 

 wykonuje proste prace plastyczne łącząc różne materiały  

  poznaje budowę jajka 

  uczestniczy w zabawach ruchowych oraz muzycznych 

1. „Przywitajmy się wesoło” - Powitanka 

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

 

2. „Wyścig królików”- zabawa skoczna. 

 

Zaznaczamy wstążką lub sznurkiem linię startu, na której ustawiają się króliczki, na 

sygnał wszystkie skaczą po wyznaczonym przez rodzica torze. Wygrywa królik, który 

jako pierwszy przeskoczy linię mety.  

 

3.  „Jajko ugotowane i jako surowe” -  zabawa badawcza. 

  

Oglądamy i porównujemy jajko gotowane (obrane i w skorupce) i surowe.  

Obieramy jajko. Rodzic kroi jajko na połowę, wskazuje i nazywa żółtko i białko. 

Zachęcamy do oglądania, określania wyglądu, budowy.  

Pytania pomocnicze: 

Jak wygląda w środku jajko ugotowane, a jak jako surowe? 

Czym się różnią? 

Jak wygląda jajko, gdy obierzemy je ze skorupki? 

 

4.  „Wielkanocny zajączek”- praca plastyczna 

 

Będą potrzebne pomalowane na brązowo rolki od papieru toaletowego, pocięta 

włóczka w kolorze brązowym, oczka zrobione z papieru, wata, różowy „nosek” z 

papieru, klej, szablon zajączka. Futerko możemy zrobić z brązowej włóczki, watą 

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


wyklejamy środki uszu, policzki. Na koniec dziecko dokleja papierowe oczy i 

nosek. Kiedy praca jest już gotowa, rodzic pomaga dziecku przykleić zajączka do 

papierowej rolki.  

Załącznik nr 1 

5. „Maskotka” – zabawa słuchowa. 

 

Dziecko, rodzic, rodzeństwo siedzą w kole, w rytm dowolnej muzyki przekazują sobie 

maskotkę. Na przerwę w muzyce osoba, która trzyma maskotę (np. rodzic) kładzie ją 

na podłodze, wstaje i wykonuje dowolną czynność np. klaszcze, podskakuje, dziecko 

powtarza. 

 

6.  „Hopla, hopla” – piosenka o zajączku – śpiewanie, improwizacja ruchowa według 

pomysłu dziecka 

https://www.youtube.com/watch?v=tjVEPrPR9c&list=PL7Lg168IaC6QDAzGhO8ZPRo7nM_jIq

HU2 

 

7.  „Dmuchawce” – ćwiczenia oddechowe. 

 Do zabawy będziecie potrzebować słomek do picia oraz kawałka kartki, z której 

 należy zrobić małą kuleczkę. Na podłodze zaznaczany linię mety i startu. Zadaniem 

 jest dmuchanie przez słomkę na kulkę tak, by jak najszybciej dotarła do mety.  

8. „Wielkanocne puzzle” – układanie puzzli  

(załączamy obrazki o tematyce wielkanocnej, które można wydrukować i pociąć na 

cztery, sześć lub więcej części, dziecko układa i przykleja na białą kartkę.)  

Załącznik nr 2 

 

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

  https://miastodzieci.pl/bajki/ 

 

10.  Masażyk relaksujący  

(rodzice dzieciom): 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 

Śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest w kropeczkach. (uderzenia paluszkami- 

https://www.youtube.com/watch?v=tjVEPrPR9c&list=PL7Lg168IaC6QDAzGhO8ZPRo7nM_jIqHU2
https://www.youtube.com/watch?v=tjVEPrPR9c&list=PL7Lg168IaC6QDAzGhO8ZPRo7nM_jIqHU2
https://miastodzieci.pl/bajki/


kropki) 

Była też w paseczki. (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki. (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki. (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki. (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

Cii... wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi) 

 

 

 

 

       Życzymy miłej zabawy! 

 

    Wychowawczynie: Agnieszka Puszko, Anna Trzeciak 

 

 

Zachęcamy do przesyłania zdjęć i filmików dzieci z zabawy lub wykonanej pracy 

plastycznej. Wszystkie nadesłane prace będą zamieszczone na stronie naszego 

przedszkola. 
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