
              3.Środa 31.03.21   GRUPA I      ZAJĄCZKI  

 

                Witam kochane dzieci i drodzy rodzice! 

 
            Przed wami trzeci dzień z tematem Świąt Wielkanocnych. 

 

 

 

Temat kompleksowy – WIELKANOC 

 

Temat dnia -  WIELKANOCNY KOSZYCZEK 

 
 

CELE  ogólne: 

                                                                                                                                                     -

-rozwijanie umiejętności spostrzegania i dokonywania wyboru 

- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej  

- wdrażanie do bezpiecznej zabawy 

- doskonalenie zręczności  

- rozwijanie umiejętności matematycznych 

                                                                                                         

Przewidywane osiągnięcia dziecka : 

 

-wybiera odpowiedni obrazek 

-koloruje koszyczek z pisankami 

-zna produkty wkładane do koszyczka wielkanocnego  

-jest zręczne                                                                                                      źródło Internet 

- przelicza wybrane elementy 

 

 

I                                                                                                                                                                                                   

„ Znajdź obrazek związany ze Świętami Wielkanocnymi” – zabawa słownikowo- 

gramatyczna.  

 

„Jajeczka do koszyczka” – zabawa poranna.  

 

II 

„Zestaw zabaw ruchowych – ćwiczenia ogólnorozwojowe 

 

III 

  „Wyścigi z pisanką” – zabawa ruchowa                                                                                                            

. „Koszyczek wielkanocny” – zabawa dydaktyczna, przeliczanie i utrwalenie nazw 

produktów, które wkłada się do koszyczka  do święcenia                                                                                                                                        

„Mój koszyczek  z pisankami” kolorowanie obrazka.  

 

 

 
 

 



I, „Znajdź obrazek związany ze Świętami Wielkanocnymi ”                                       

zabawa słownikowo- gramatyczna  
             

Tu  są obrazki przedstawiające różne święta, uroczystości. Zadaniem  dziecka jest wskazać 

obrazek, który jest związany ze Świętami Wielkanocnymi. Dziecko uzasadnia swój wybór – 

zachęcenie do budowania dłuższych wypowiedzi.  
 

                 źródło internet 
Źródło Internet                                                                      Źródło Internet                                                                                                 

 

                                                                                   

„Jajeczka do koszyczka” – zabawa poranna.  
 na dywanie rozłożone są 3 „obręcze” wykonane ze sznurków lub szalików. Dziecko 

podskakuje wesoło, na sygnał: jajka do koszyka ! , dziecko wskakuje do wybranej „obręczy”-

powtarzamy zabawę i zmieniamy się rolami.                          
 

 

 

II Zestaw zabaw ruchowych-   ćwiczenie ogólnorozwojowe z piłeczkami. 

 

1. Rodzic wymyśla proste ćw. i zapisuje na karteczkach i chowa do jajka 

niespodzianki lub   pudełeczka. Dziecko losuje z jajeczka karteczkę i 

wykonuje ćwiczenia: 

 

Np.    5 podskoków , 3 pajacyki , obrót wokół swojej osi, 3 przysiady 

 

2. Zabawy z piłką po 10 x każde: 

   Przekładamy piłkę z ręki do ręki z przodu i z tyłu 

   Przekładamy piłkę z ręki do ręki za plecami i wysoko nad głową  

 

3. W siadzie podpartym o nogach ugiętych między kostkami piłka, ruch- 

prostujemy i uginamy nogi w kolanach kilkakrotne wykonanie  

 

4. Siadamy na wprost siebie w siadzie rozkrocznym i turlamy do siebie 

piłeczki. 



 

III „Koszyczek Wielkanocny” – zabawa dydaktyczna 

 

1.Nazywanie i utrwalenie jakie produkty wkłada się do koszyczka  do święcenia                                                                                                                               

2.Zabawa matematyczna w przeliczanie produktów  : 

 

                                                 Ile jest jajeczek? 

Ile jest baranków ?                                                                                                                                            

Ile jest zajączków? 

 

 

 
 

                                                               

 

 
 

Źródło Internet       

 

 

                                                                 

 

Dobór potraw do święcenia nie jest przypadkowy. Na białej serwetce 

wyściełającej wiklinowy koszyk ma znaleźć się siedem  darów - chleb, jajko, 

sól, wędliny, ser, chrzan, ciasto. 

 
 

  „Wyścigi z pisanką” – zabawa ruchowa     

    Potrzebne będą : dwie łyżki i drewniane pisanki lub piłeczki 

 

Rodzic idzie z łyżką, na której leży pisanka obchodzi wyznaczony wcześniej  

punkt (stołek lub misia -np.) i przekazuje jajko na łyżkę  dziecka , które 

powtarza zadanie do wykonania.                                                                                                      



 

 

„Mój koszyczek  z pisankami”- kolorowanie obrazka wg. własnego pomysłu  

         Możecie również sami zaprojektować swój koszyczek  

 
 Zróbcie zdjęcia z rodzicami swoich koszyczków – prześlijcie na pocztę przedszkola Powodzenia ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


