
Drogi Rodzicu!

Spędź aktywnie dzień z dzieckiem w domu.

Oto kilka propozycji na  środę.

Życzymy dobrej zabawy!

ŚRODA - 31.04

TEMAT: „Wielkanocny zajączek”

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Dziecko: 

- interesuje się książkami 

- wyszukuje w książkach zajączka

- zapamiętuję i recytuję krótką rymowankę,

- eksperymentuje korzystając z różnych materiałów plastycznych

- składa papier według wzoru, instrukcji, przykleja gotowe elementy

- doprowadza prace do końca

- dba o estetykę wykonanej pracy 

- pamięta o porządkowaniu swojego miejsca pracy i dokładnym myciu rąk 

- z uwagą ogląda krótka bajeczkę

1.  „Wielkanocne zwyczaje” – oglądanie, przeglądanie książek, albumów, czasopism, 

zdjęć, pocztówek o podanej tematyce – wyszukiwanie zajączków, swobodne wypowiedzi

2. Ćwiczenia poranne  „Zabawy i ćwiczenia ze Świeżakami ”- (do codziennego 

wykonywania w tym tygodniu).

Link: 

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

3. „Zajączek wielkanocny”- zabawa naśladowcza 

Rodzic recytuje wierszyk, a dziecko wykonuje wymienione w treści utworu czynności. Na 

zakończenie (przy fragmencie „Śmigus -dyngus-słychać krzyk! Psik! Psik! Psik! – zając 

znikł) , rodzic delikatnie oblewa dziecko wodą. 

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


„Zajączek” (Magdalena Ledwoń)

Skacze zająć polna dróżką.

Tupie raz prawą , raz lewa nóżką.

Śmieszne jajeczko trzyma w swych łapkach.

To nie jajeczko ale sikawka!

Śmigus -dyngus-słychać krzyk!

Psik! Psik! Psik! – zając znikł. 

4. „Wielkanocny zajączek ”- składanie, wycinanie, kolorowanie  i przyklejanie  papieru 

według wzoru- wykonanie zajączka z papierowej dłoni lub z wykorzystanie rolki po 

papierze toaletowym.

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs

https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs


Link:

https://www.youtube.com/watch?v=IZ_7h1bAHnU

Pamiętamy o pochwaleniu dziecka  

5. Prace porządkowe – dokładne mycie rąk i porządkowanie swojego miejsca pracy przez 

dziecko 

6. „Zajączek”- zabawa muzyczno- ruchowa

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=BFYHRadz6_Q

7. „Przygody wielkanocnego zająca”- oglądanie krótkiej bajki 

Link:

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU

Zachęcanie dziecka do opowiedzenia bajki możemy zadawać pytania pomocnicze: co się 

wydarzyło?, kto pomógł zającowi? Itp. 

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 

tulipanyprzedszkole5@wp.pl. Wszystkie wasze prace będą zamieszczane na stronie internetowej 

przedszkola.

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY

Wychowawczynie: Martyna Kwiecień, Agnieszka Gieniusz

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU
https://www.youtube.com/watch?v=BFYHRadz6_Q
https://www.youtube.com/watch?v=IZ_7h1bAHnU

