
Maczki Piatek 10.04.2020 

Temat tygodnia  " Malujemy pisanki " 

 Temat dnia: " Zajączek przynosi niespodziankę" 

Dziś 

- usprawnimy motorykę małą, 

-  rozwiniemy swoją wyobraźnię i pomysłowość  

- z pomocą rodziców wykonamy zajączka wielkanocnego 

- zamienimy się w zajączki i będziemy radośnie kicać  

- spróbujemy poruszać się w przestrzeni zgodnie z instrukcją 

zawierającą określenia: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu  

- utrwalimy zdobyte wiadomości na temat tradycji i zwyczajów 

związanych ze świętami Wielkanocy 

 

Dzień możemy rozpocząć od następujących zabaw: 

 Zabawa usprawniająca małą motorykę „Paluszkowe spotkanie” – 

Rodzic z dzieckiem stykają swoje palce – duży palec wita się z pozostałymi palcami tej 

samej dłoni, podobnie powitanie następuje w drugiej dłoni. 

 Zabawy i ćwiczenia poranne zestaw III (do codziennych  zabaw w tym tygodniu- prosimy 

zajrzeć do poniedziałku 06.04 ) 

Nawyki do kształtowania w domu-  dbam o ład i porządek wokół siebie, pomagam 

rodzicom w drobnych czynnościach porządkowych  

 Zabawa plastyczna "Wielkanocny zajączek" 

Wielkanocny zajączek- to projekt idealny dla dzieci, tych dużych i tych nieco 

mniejszych. Zajączki, mimo iż zrobione ze skarpetek, prezentują się bardzo elegancko. 

Będą stanowić doskonałą dekorację wielkanocną, a gdy po świętach zostanie już tylko 

wspomnienie –pociechy chętnie zaopiekują się nimi dołączające je do grona ulubionych 

„przytulanek" 

Do wykonania pracy potrzebujemy: skarpetkę, ryż, gumki( recepturki lub inne),wstążka 

ozdobna, nożyczki, klej, dekoracje - oczy, filc lub inny materiał  

Napełnijcie skarpetkę około 1 szklanką ryżu (ilość zależy od rozmiarów skarpety). Mniej 

więcej w jednej trzeciej długości przewiążcie skarpetę pierwszą bezbarwną gumką. Nieco 

wyżej zawiążcie drugą gumkę. Uzyskacie w ten sposób tułów i głowę zajączka  

 

 

 



 
 

Z białego filcu ( lub innego materiału)  wytnijcie owalny kształt – brzuszek zająca. 

Naklejcie go na skarpetce w odpowiednim miejscu. Użyjcie białego kleju w tubce lub 

pistoletu z klejem na gorąco. Z białego filcu wytnijcie dwa małe prostokąty – zęby 

zajączka, a z różowego trójkątny nosek. Przyklejcie je na środku głowy zająca. Nad nimi 

zamocujcie oczy do maskotek. Pod szyjką zawiążcie ozdobną kokardkę.. 

 Zabawa skoczna  „Kicające zajączki”. 

Dzieci-zajączki poruszają się po pokoju  w rytm skocznej muzyki (kicają po wiosennej łące). 

Na hasło jastrząb zwijają się w kłębuszek (chowają do norki) i odpoczywają. 

 

Po południu 

  Zabawa „Chodzenie pod dyktando”- doskonalenie umiejętności świadomego poruszania 

się w przestrzeni 

Dzieci poruszają się po pokoju  zgodnie z poleceniami  rodzica np. Idź do przodu! Cofnij 

się dwa kroki, obróć się w prawo, idź do tyłu! 

 

 Zachęcamy do wysłuchania i obejrzenia animacji piosenki "Święta Wielkanocne" 

to świetna okazja aby utrwalić tradycje i zwyczaje związane ze świętami Wielkanocy 
https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g 

 

Przypominamy o możliwości dzielenia się wykonanymi domowymi zabawami z dziećmi oraz 

wykonanymi pracami plastycznymi. Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki 

filmik z zabawy lub wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres grupa.maczki@o2.pl 

Wszystkie wasze dzieła będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola.                  

 

       Życzymy Wam z całego serca ZDROWYCH, RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCY! 

                                                                   Wychowawczynie: Anna Klim, Małgorzata Dębko 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g

