
Czwartek  1.04.2021  

Temat dnia: Wielkanocne muzykowanie 

Cele szczegółowe 

Dziecko: 

 wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

 rozwija pamięć słuchową 

 rozwija aktywność muzyczno – ruchową  

 rozwiązuje zagadki wielkanocne 

 rozwija sprawność manualną 

1. „Czy umiesz tak jak ja?” – zabawa z elementami równowagi.  

Dziecko stoi w dowolnych miejscach pokoju. Rodzic pokazuje ruch, a dziecko go 

naśladuje. Rodzic mówi: Czy umiesz tak jak ja: stać na jednej nodze? narysować stopą 

jajko na podnieść nogę zgiętą w kolanie i klasnąć pod nią? zrobić dwa kroki w przód z 

zamkniętymi oczami? obrócić się szybko i stanąć na jednej nodze? 

 

2. Ćwiczenia poranne - „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach” (do codziennego 

wykonywania w tym tygodniu) 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=152s  

 

3.  „Wełniany baranek” – inscenizacja do słów piosenki  

 

Wełniany baranek  

sł. Jan Gałkowski, muz. Adam Markiewicz  

 

Ten mały nasz baranek   Dziecko porusza się w prawo po obwodzie koła.  

wszyściutko ma wełniane.  jw.  

Lali la, lali la, lali la. x2     Zatrzymuje się i macha rękami.  

 

Wełniane ma trzewiczki,   Porusza się w lewo po obwodzie koła. 

 wełniane rękawiczki.    jw. 

 Lali la, lali la, lali la. x2   Zatrzymuje się i macha rękami.  

 

Co tu robisz, baranku?   Idzie do środka, wysoko unosząc ręce.  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=152s


Chłodno dzisiaj od ranka,   jw. 

 chmurki w niebie jak pianka.   Wraca na miejsce.  

Lali la, lali la, la la.    Zatrzymuje się i macha rękami.  

 

Wełniane masz trzewiczki,   Porusza się w prawo po obwodzie koła. 

 wełniane rękawiczki.    jw.  

Lali la, lali la, lali la! x2   Zatrzymuje się i macha rękami.  

Ten mały nasz baranek.   Porusza się w lewo po obwodzie koła.  

wszyściutko ma wełniane.   jw.  

Lali la, lali la, lali la. x2   Zatrzymuje się i macha rękami  

 

Link do piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ 

 

4.  Zestaw ćwiczeń ruchowych 

 

– „Skaczące żabki” – dziecko ustawia się na wyznaczonej linii i skacze do końca sali, 

naśladując żabkę. Po drodze, na hasło hop, wykonuje pełny obrót dookoła własnej osi.  

 

– „W koszyku” – dziecko stoi naprzeciwko rodzica. Rodzic rzuca piłkę do dziecka, 

wymieniając przy tym nazwy różnych produktów spożywczych. Jeśli dany produkt 

jest w koszyku, dziecko łapie piłkę i odrzuca ją do rodzica, a jeśli produktu tam nie ma 

to dziecko nie łapie piłki. 

 

– „Dziwne kroki” – zabawa ruchowa, naśladowcza. Dziecko chodzi swobodnie po 

pokoju. Rodzic po kolei wymienia, czyj chód dziecko ma naśladować. Chodzisz jak: 

świąteczny zajączek, pisklak, który dopiero wykluł się z jajka, brykający baranek. 

 

– „Które dalej” – dziecko ustawia się wzdłuż linii,  ma przed sobą jajko ugotowane 

na twardo. Na znak rodzica dziecko turla jajko do wyznaczonego celu. 

 

– „Jestem pisanką” – dziecko zwija się w kulkę i turla się swobodnie po dywanie. 

 

5. „ Zagadki wielkanocne” 

https://www.youtube.com/watch?v=C3rMP7dFpfE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ
https://www.youtube.com/watch?v=C3rMP7dFpfE


 

6.  „Pisanka” – ozdabianie w dowolny sposób. 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi pracami plastycznymi. Prosimy robić zdjęcia z 

zabawy lub wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres bratkip5@wp.pl.  

Wszystkie nadesłane prace będą zamieszczone na stronie internetowej przedszkola. 

 

Życzymy miłej zabawy! 

Wychowawczynie: Agnieszka Puszko, Magdalena Kułak 
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