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ŚRODA- 08.04 

TEMAT: „Przygody wielkanocnego zająca ” 

CELE SZCZEGÓŁOWE  

Dziecko:  

- interesuje się książkami  

- z uwagą ogląda bajkę i odpowiada na pytania dotyczące bajki 

- składa papier według wzoru, instrukcji  

- doprowadza prace do końca 

- dba o estetykę wykonanej pracy  

- wymyśla życzenia wielkanocne 

- pamięta o porządkowaniu swojego miejsca pracy i dokładnym myciu rąk  

 

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

zdjęć, pocztówek o podanej tematyce – swobodne wypowiedzi  

2. Ćwiczenia poranne: : zabawy i ćwiczenia- zestaw III (do codziennego wykonywania w 

tym tygodniu) 

- Zabawa orientacyjno – porządkowa - poszukiwanie zabawek  w  pokoju. Na polecenie 

rodzica dziecko biegnie w określone miejsce w domu gdzie znajduje się zabawka, której 

nazwę zapowiada rodzic. Dziecko naśladują ruch przedstawionej zabawki oraz prezentują ją 

artykulacyjnie, np.: piłka – hop, zajączek – kic, pajac – fiki, miki itp. 

- Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Piłka duża – piłka mała”-  dziecko w pozycji 

stojące wykonuje duże ruchy rozmachowe przedstawiając zarys dużej piłki, następnie małymi 

ruchami rąk przedstawia piłkę małą. Rodzic odbija raz piłkę dużą, raz małą – dziecko 

podskakuje wysoko, bądź nisko. 

- Ćwiczenia równowagi „Pajacyk”-  pajac chodzi po kamieniach. Marsz   z wysokim 

unoszenie kolan. Na hasło – przeszkoda, stanie jednonóż. Należy ćwiczyć na zmianę chód i 

stanie jednonóż na prawej i lewej nodze. 

- Zabawa bieżna „Koniki” -  bieg i chód w różnych kierunkach – koniki biegną kłusem 

lub biegną stępa (najwolniejszy chód konia)  

- Ćwiczenia uspokajające  „Opalamy się ” - dziecko leży na podłodze (opala się 

na ), wolnymi ruchami wyciąga do góry na przemian, prawą, lewą, rękę i nogę. 
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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.  

 

„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. „Przygody wielkanocnego zająca”- oglądanie bajki krótkiej bajki  

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

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

wydarzyło?, kto pomógł zającowi? Itp.  

Zwracamy uwagę na to aby dziecko wypowiadało się całymi zdaniami.  

 

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

według wzoru- wykonanie kartki z życzeniami  

https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM 

 

Na odwrocie zajączka przyklejamy kartkę z życzeniami.  

Zachęcamy dziecko do wymyślania własnych życzeń. 

Pamiętamy o pochwaleniu dziecka☺ 

Prosimy aby przesyłali nam Państwo filmiki,  zdjęcia z pracy dzieci, będzie nam bardzo miło  

zamieścić je  na stronie naszego przedszkola.  

 

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

dziecko  

 

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY☺ 

Wychowawczynie: Agnieszka Olechno, Aneta Gardziejczyk  


