
 Środa 31.03.2021 

 

Temat tygodnia  „JAJKA MALOWANE”  

 Temat dnia:  : " Koszyczek wielkanocny " 

Dziecko: 

 umie regulować długość i natężenie fazy wdechu i wydechu  

 doskonali zmysł równowagi 

 zna zwyczaje wielkanocne  

 zdobywa nowe wiadomości dotyczące obyczajów wielkanocnych 

 wykonuje pracę konstrukcyjną według pokazu i własnych pomysłów 

 używa chwytu pisarskiego 

 potrafi wypowiadać się na temat swojej pracy 

W dniu dzisiejszym proponujemy następujące zabawy: 

1. Ćwiczenia oddechowe "wydmuszka" 

Ćwiczenia oddechowe „Wydmuszka”. Dzieci układają dłonie w kształt wydmuszki, 

powoli wdmuchują powietrze w dłonie, następnie biorą długi oddech przez nos 

i ponownie dmuchają. Regulowanie fazy wdechu i wydechu. 

 

2. Zabawa z elementami równowagi „Kto potrafi przenieść jajko na łyżce?”- dziecko 

idzie z jajkiem (piłeczką ping-pong, papierową kulką lub ulepioną z plasteliny) na łyżce 

do wyznaczonego miejsca, po czym wraca. Stara się, aby jajko nie spadło z łyżki. 

 

3. Nawyki do kształtowania w domu-  rodzic zwraca  uwagę na sprawne i  całościowe 

zjadanie posiłku 

 

4. Zabawy i ćwiczenia poranne zestaw VII (do codziennych  zabaw w tym tygodniu- 

prosimy zajrzeć do poniedziałku 29.03 ) 

5.  „Koszyczek wielkanocny” – rozmowa z dziećmi na podstawie obrazka i wiersza. 



 
 

 

W małym koszyczku 

dużo jedzenia, 

które niesiemy 

do poświęcenia: 

chleb i wędlina, 

kilka pisanek 

oraz cukrowy mały baranek. 

Drożdżowa babka, 

sól i ser biały, 

i już jest pełny 

koszyczek mały... 

 

Dzieci uważnie słuchają czytanego wiersza przez rodzica i odpowiadają na pytania: 

 
  -Jak możemy ozdobić jajka do koszyczka? 
 - Co wkładamy do koszyczka?, 

 - Co najbardziej lubicie jeść ze święconki?..... 

 

6. Praca plastyczno-techniczna „Wielkanocny kogucik” 

 

1. Wspólne gotowanie jajek na twardo. Sprawdzanie na zegarze czasu gotowania (R. 

pokazuje miejsce, na które wskazówka musi przesunąć, aby uzyskać czas gotowania. 

Dziecko pilnują i mówią, kiedy to nastąpi).  

2. Barwienie jajek i pozostawienie do wystygnięcia.  

3. Wycinanie z kolorowych kartek pasków tej samej długości.  

4. Wykonanie okrągłych podstawek na jajka ze sztywnego papieru kolorowego.  

5. Doczepianie do jajek piórek (skrzydeł) koguta. Doklejanie wielobarwnego ogona z 

wyciętych pasków. Doczepianie wyciętego dzioba i grzebienia. Namalowanie oczu 

czarnym flamastrem.  

6. Umieszczenie kogucików w wielkanocnym kąciku  roślin. 

 



 

 

 

PO POŁUDNIU PROPONUJEMY: 

 

7. „Siedem pisanek” – rymowanka A. Olędzkiej. Dziecko na plecach mamy lub taty wykonuje 

masażyk do tekstu rymowanki. Na zmianę z rodzicami. 

 

Pierwsza pisanka jest cała w kropeczki – rysujemy kropeczki 

 Druga pisanka w krótkie paseczki – rysujemy paseczki 

 Na trzeciej pisance same szlaczki – rysujemy szlaczki 

 Na czwartej pisance wesołe kurczaczki – rysujemy dzioby kurczaków 

Na piątej pisance zajączek się śmieje – rysujemy uszy zająca 

Na szóstej pisance słonko mocno grzeje – rysujemy słonko 

 Siódma pisanka ma trójkątów bez liku – rysujemy trójkąty 

 Ile pisanek jest w moim koszyku? – szczypiemy pod boczki 

 

8. Wielkanocna zabawa oddechowa 

https://www.youtube.com/watch?v=U6bvQqv_lVg&t=7s 

 

9. Dla chętnych . "Maks i Ruby- Wielkanoc kapelusz"- bajka dla 

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

 

Jeżeli chcecie możecie pochwalić się domowymi zabawami z dziećmi, pracami plastycznymi 

które wykonacie. Koniecznie prosimy robić zdjęcia  i wysyłać e-mailem na adres 

grupa.maczki@o2.pl. Wszystkie wasze prace  będą zamieszczane na stronie internetowej 

grupy. 

 

Życzymy wesołej zabawy! 

Wychowawczynie: Anna Klim, Małgorzata Dębko 

 

 

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

