
CZWARTEK 1.04.2021. 
Temat: Kurczaczki. 
CELE SZCZEGÓŁOWE 
Dziecko: 

- prawidłowo, dokładnie myje ręce  
- poprawnie wykonuje ćwiczenia fizyczne 
- wykonuje instrukcje, naśladuje ruch 
- tańczy zgodnie z tempem utworu muzycznego 
- rozumie proste żarty 
- zna części ciała 
- stosuje i rozumie określenia: ciężki, lekki 
- bawi się na świeżym powietrzu 
- segreguje, wybiera obrazki związane z Wielkanocą  
- słucha brzmienia języka angielskiego, wykonuje ruchy króliczka 

 
 „Myjemy ręce” - zabawa tematyczna. Pobawcie się z dzieckiem w mycie rąk, 

wykorzystajcie do zabawy misie, lalki. Możecie też obejrzeć bajkę z Myszką w Paski 
https://youtu.be/fxxx2myt_eI  

 Ćwiczenia poranne: Zestaw XXVI, podany w materiale na poniedziałek 29 marca 
 Czynności samoobsługowe – staranne mycie i wycieranie rąk przed posiłkiem  

1. „Spacer kurczątek” – opowieść ruchowa, dziecko wykonuje polecenia. 
Dzieci udają, że są kurczątkami i ilustrują ruchem słowa czytane przez rodzica: 
W koszyku leżało bardzo dużo jajek, z których miały wykluć się niebawem małe 
kurczątka (dzieci w gromadce kucają skulone na dywanie i się nie ruszają). Nagle jajka 
zaczęły się poruszać, a ich skorupki powoli pękać (dzieci zaczynają się przeciągać, 
prostować ręce i nogi). Po chwili z każdego jajka wykluł się mały kurczaczek. Wszystkie 
ptaszki zaczęły się rozglądać i trącać dzióbkami (dzieci rozglądają się, dotykają rękami). 
Mama kura zabrała kurczątka na pierwszy spacer. Wszystkie ustawiły się za nią w szeregu 
i wyruszyły oglądać podwórko (dzieci ustawiają się w szeregu za mamą i idą za nią po 
pokoju). 

2. „Taniec kurcząt w skorupkach” - zabawa rytmiczna przy utworze M.Mussorgskiego 
(You Tube, Pintegra 1), dziecko ilustruje ruchem utwór, dostosowuje swój ruch do tempa 
utworu. Zatańczcie taniec kurczaczków, jak dzieci na filmie: 

https://youtu.be/_tIGCNJWqVw  
 

 Prima Aprilis – robienie niewinnych żartów typu: Zobacz, lata osa koło nosa. Lata 
mucha koło ucha itp. W zabawie może też pomóc wam wierszyk, a przy okazji możecie 
utrwalić części ciała.  
Lata osa  
Lata osa koło nosa.  
Lata mucha koło ucha.  
Lata bąk koło rąk.  
Lecą ważki koło paszki.  
Lata pszczoła koło czoła.  
Lata mucha koło brzucha.  
Lecą muszki koło nóżki.  
Biegną mrówki koło główki. 
                                                                    Obraz OpenClipart-Vectors z Pixabay 
 
Czytaj więcej: https://www.sosrodzice.pl/wierszyki-ktorych-z-latwoscia-nauczysz-
przedszkolaka/ 
 

 Zabawy z mocowaniem i dźwiganiem w ogrodzie, zabawy z piłką 

 



 „Ciężki czy lekki?” - zabawa dydaktyczna – określanie ciężaru przedmiotów, 
stosowanie określeń ciężki – lekki 
Rodzic rozkłada na stoliku różne przedmioty, np.: pocztówkę, piórko, ołówek, kamień, 
doniczkę z kwiatkiem, magnetofon, wazon z wodą. Zadaniem dzieci jest powiedzieć, 
które z przedmiotów są ciężkie, a które lekkie. Następnie dzieci podnoszą przedmioty, 
żeby sprawdzić, czy miały rację. Rodzic może również zaproponować zdmuchnięcie 
przedmiotów ze stolika. Dzieci stwierdzają, że ciężkie przedmioty nadal na nim leżą.  

 „The way the bunny hops” – zabawa rytmiczno-naśladowcza. Włączamy piosenkę z 
linku i naśladujemy ruchy króliczka (podskoki, kręcenie nosem, opuszczanie uszu 
zrobionych z dłoni, machanie ogonkiem). 

https://youtu.be/hb9tt7LiYrc  
 

 „Wielkanocne koperty” – segregowanie obrazków zgodnie z ich tematyką, praca 
indywidualna z Julą 
Rodzic przygotowuje dla dziecka kopertę (zestaw różnych obrazków, pocztówek, 
wśród których znajdują się obrazki związane z Wielkanocą; możecie także wyciąć je z 
gazet). Zadaniem dziecka jest wybrać tylko te obrazki, które tematycznie nawiązują do 
Świąt Wielkanocnych. Możecie także posegregować obrazki zgodnie z ich tematyką. 

 
 
Dużo przyjemności podczas zabaw! 
 
Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi z dziećmi zabawami oraz pracami plastycznymi. 
Prosimy o robienie zdjęć z zabawy lub wykonanego zadania (na przykład hodowli owsa 
czy rzeżuchy) i wysyłanie ich za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
 rozyczki-sasanki@o2.pl. 
Zdjęcia będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. 
 

Wychowawczynie: 
Lucyna Szymańska, Lucyna Śliżewska, Marta Drożdżewicz 
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