
Piątek  2.04.2021  

Temat dnia: Zajączek przynosi niespodziankę 

Cele szczegółowe 

Dziecko: 

 utrwala wiedzę o zwyczajach wielkanocnych 

 rozwija aktywność ruchową 

 rozwiązuje zagadki 

 posługuje się nożyczkami 

 wykonuje pracę plastyczną 

 rozwija sprawność manualną 

 składa życzenia świąteczne 

1. „Kicające zajączki” – zabawa z elementem skoku.  

Dziecko porusza się po pokoju w rytm skocznej muzyki (kica po wiosennej łące). Na 

hasło: jastrząb zwija się w kłębuszek (chowa do norki) i odpoczywa. 

 

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

wykonywania w tym tygodniu) 

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

 

3.  „Zagadki wielkanocne” – utrwalenie wiedzy o zwyczajach wielkanocnych.  

 

W wyznaczonym miejscu w pokoju znajdują się wszystkie zgromadzone elementy 

związane ze Świętami Wielkanocnymi (te wykorzystywane przy opowiadaniu). 

Rodzic układa zagadki, dziecko odgaduje i podnosi ten rekwizyt, który jest 

rozwiązaniem zagadki.  

– Usiadły na gałązce wierzby kotki, jak na obrazie. Są szare, puchate, pewnie już 

wiesz, że to… (bazie)  

– Gdy skorupka jajka pęka, wychodzi z jajeczka. Wygląda wtedy jak mała, żółciutka 

kuleczka. (kurczak)  

– Mogą zaszywać się w lesie lub skakać po łące. Mogą też być czekoladowe to … 

(zające)  

– Wełniane ma trzewiczki, wełniane rękawiczki. (baranek) 

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


4. „Zajączek” – praca plastyczno – techniczna. 

 

Omówienie i przeprowadzenie kolejnych etapów pracy: 

 Wycinanie elementów sylwety zajączka z papieru kolorowego. 

 Oklejanie rurek po papierze toaletowym papierem kolorowym, doklejanie 

elementów zajączka. 

 Nadanie zajączkowi indywidualnego charakteru poprzez ozdobienie go według 

własnego pomysłu, np. doklejenie wąsów z włóczki, kolorowej kokardki. 

 

5. „ Życzenia świąteczne” – zabawa słowna – ćwiczenia w układaniu życzeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=q9exfh70LVA 

 

6. „Zabawy wielkanocne w domu” 

 „Szukanie jajek”  

Rodzic chowa w różnych miejscach w domu czekoladowe jajeczka (mogą być 

plastikowe) przygotowuje koszyczek do zbierania jaj. Dziecko szuka ukrytych 

skarbów.  

 „Wybitki” 

Dziecko bawi się w tradycyjną zabawę – „wybitki”. Wybiera jedno z wcześniej 

ufarbowanych jaj.  Dziecko stuka delikatnie czubkiem ufarbowanego jajka o jajko 

przeciwnika. Wygrywa ta osoba, która zebrała najwięcej jajek, bo to ona miała 

jajko o najtwardszej skorupce 

 „Kolorowe zajączki”  
Przygotowujemy karty (do pobrania poniżej) i za pomocą taśmy mocujemy je do 

podłogi. Ustawiamy je w dowolnej kolejności. Wypowiadamy głośno nazwy 

kolorów i prosimy, żeby dziecko na nie skoczyło lub wymieniamy w jednym ciągu 

kolory kart po których ma skakać dziecko, np. zielony, czerwony, żółty, niebieski.  

 

https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClTHBUSURmakpfRGs/view?usp=sh

aring 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q9exfh70LVA
https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClTHBUSURmakpfRGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1vPG2uXBGClTHBUSURmakpfRGs/view?usp=sharing


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 zdrowych i radosnych  

Świąt Wielkanocnych! 

 

Wychowawczynie: Agnieszka Puszko, Magdalena Kułak 
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