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Drogi Rodzicu!  
Spędź aktywnie dzień z dzieckiem w domu.  

Oto kilka propozycji na piątek.  
Życzymy dobrej zabawy!  

 
PIĄTEK- 02.04 

TEMAT: „Wielkanocne zwyczaje” 

CELE SZCZEGÓŁOWE  

Dziecko: 

 koloruje pisankę według własnego pomysłu  

 naśladuje ruchy pokazywane przez Świeżaki 

 zna tradycje związane ze świętami wielkanocnymi 

 samodzielnie projektuje pracę plastyczną i ją wykonuje 

 poprawnie wykonuje odpowiednie ruchy i ćwiczenia  

 sprząta i segreguje zabawki 

 

1. „Pisanka”- Dziecko kredkami koloruje pisankę według własnego pomysłu 
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2. Ćwiczenia poranne „Zabawy i ćwiczenia ze Świeżakami ” 

Link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

 

3. „Wielkanocne zwyczaje”- Wspólne oglądanie prezentacji o tradycjach i zwyczajach 

Świąt Wielkanocnych 

Link: 

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

 

4. „Wielkanocny obrazek”- wykonanie pracy plastycznej techniką collage 

Dziecko wycina pisankę, którą kolorowało  i nakleja na wyciętą wcześniej serwetkę. Obok pisanki 

przykleja wybraną i pokolorowaną sylwetę wielkanocnego zająca, baranka bądź kurczaka. 
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5. „Wesoły zajączek”- zabawa skoczna 

Dziecko na przemian z rodzicem rzuca kostką. W zależności od tego ile oczek wypadnie należy 

wykonać odpowiednie ćwiczenie. Zabawę powtarzamy. 
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zajączek klaszcze w dłonie 1 raz 

 

zajączek robi 2 obroty  

 

zajączek tupie nogą 3 razy 

 
zajączek podskakuje 4 razy 

 zajączek robi 5 skłonów  

 zajączek robi 6 przysiadów 

 
 

6. „Jajko start”- zabawa w toczeniu jajek 

Do zabawy potrzebne jest plastikowe lub drewniane jajko oraz łyżka. 

Zabawa w rzędzie. Dziecko toczy jajko za pomocą łyżki do rodzica stojącego naprzeciwko                           

i przekazuje jajko. Zabawę powtarzamy. Rodzic też może spróbować :) 

 

7. „Życzenia świąteczne”- zabawa słowna 

Przypomnienie tradycji składania życzeń świątecznych. Składanie sobie życzeń. 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=R4teKwqAL5M 
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8. „Świąteczne porządki”- czynności porządkowe w domu 

Dziecko wspólnie z rodzicem układa zabawki, segreguje klocki, książeczki, sprawdza czy 

wszystkie puzzle i gry są we właściwym pudełku. 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi  zabawami z dziećmi oraz pracami plastycznymi. Prosimy 

robić zdjęcia z zabawy lub wykonanego zadania  i wysyłać e-mailem na adres 

grupa.stokrotki1@wp.pl. Wszystkie wasze prace będą zamieszczane na stronie internetowej 

 przedszkola. 

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY 

Wychowawczynie: Agnieszka Olechno, Aneta Gardziejczyk  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych, dobrego wypoczynku 

w rodzinnym gronie oraz optymizmu, energii 

i nadziei na lepszą przyszłość. 

Niech tegoroczna Wielkanoc przyniesie Wam chwilę wytchnienia, 

czas do życiowych podsumowań, 

beztroskie momenty w gronie najbliższych oraz optymizmu 

na poświąteczny czas . 

Wesołych Świąt 

 

ŻYCZĄ Wychowawczynie: Agnieszka Olechno, Aneta Gardziejczyk  

 


