
                          4. Czwartek 1.04.21 Grupa I Zajączki 
 

 

 

            Witam kochane dzieci i drodzy rodzice! Już kwiecień  

 
                   Przed wami czwarty  dzień z tematem Świąt Wielkanocnych. 

                   Propozycje na dziś. 

 

 

Temat kompleksowy – WIELKANOC 

 

Temat dnia -  ŚWIĘTA W MOIM DOMU 

                                                                                                  
 

CELE  ogólne: 

 
-rozwijanie umiejętności plastycznych  

- nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy, kształcenie umiejętności 

prawidłowego stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo 

-zachęcanie do obserwowania otoczenia  

-poszerzanie wiadomości nt.  przygotowania do świąt wielkanocnych                                                                                                                                           
- budzenie zainteresowań życiem oraz sposobem rozmnażanie się ptactwa domowego,                                                

- rozwijanie spostrzegawczości oraz logicznego kojarzenia faktów pokazywanych na poszczególnych 

obrazkach,                                                                                                                                                                                            

- doskonalenie logicznego wypowiadania się na określony temat i układanie opowiadań   

  

Przewidywane osiągnięcia dziecka :                                                                                                                                                   
-stempluje wzór  

-klasyfikuje przedmioty wg rodzaju 

-przelicza i porównuje liczebność  

-obserwuje z zainteresowaniem otoczenie 

- wypowiada się nt.  przygotowań do świąt wielkanocnych    

 

 

I „Świąteczne porządki”- zabawa – masażyk  

                                                                                                                                                                                              

„Świąteczny obrus” – stemplowanie.                                             

 

„ Święta Wielkanocne w moim domu” – rozmowa z dziećmi na temat przygotowania i sposobu 

spędzania Świąt Wielkanocnych.  

 

II  „Kurka Czubatka i jej dzieci” – układanie historyjki obrazkowej do opowiadania D. Kossakowskiej                                                                                                                                                                        
„Pisanki, kraszanki, jajka malowane” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie z pojęciami: pisanki, 

kraszanki, poprzez oglądanie zbioru ozdobionych jaj (okazy naturalne, wydmuszki, drewniane, 

papierowe itp.),  

 

Spacer w okolicy , obserwacja zmian zachodzących  w najbliższym otoczeniu.  

 

„Kurki do gniazd” – zabawa ruchowa orientacyjno  – porządkowa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bpuwuy7coWU&ab_channel=MaMiART  

https://www.youtube.com/watch?v=Bpuwuy7coWU&ab_channel=MaMiART


I „Świąteczne porządki”- zabawa – masażyk wg poleceń rodzica 
 

 Na podwórzu zamieszanie gospodyni robi pranie. – uderzamy delikatnie dłońmi po całych 
plecach                                                                                                                                                            
Wkłada w balię bluzkę, spodnie, które brudne są okropnie. – uderzamy mocniej piąstkami 
po całych plecach,                                                                                                                                                                                   
Już wyprała rzeczy te, więc wykręca szybko je. – ugniatamy, tak jak byśmy wykręcali pranie, 
Spinaczami je przypięła. – szczypiemy delikatnie po całych plecach,                                                                                      
A gdy wyschły, – dmuchamy na plecy, robimy wachlarz z dłoni, to je zdjęła. – szczypiemy pod 
boczki. 
 

„Świąteczny obrus” – stemplowanie dla chętnych                                            
• Rodzic  przygotowuje stemple z ziemniaka, na których wycina wzorki – pisanki oraz kwiatki. 
Dzieci ozdabiają kartkę – obrus stemplami z pomalowanego farbą ziemniaka.     
 
 II „Kurka Czubatka i jej dzieci” – układanie historyjki obrazkowej do opowiadania                         
D. Kossakowskiej  z wykorzystaniem historyjki obrazkowej z „Wycinanek” 
                                                                                                                                                                              
Kurka Czubatka zniosła trzy jajka. Były białe, duże i dumnie leżały w gnieździe. - Co tu robić? Co tu 
robić? - myślała kurka. Gospodyni nie zabiera jajek, nie ma też małej Krysi, która często zagląda do 
mojego gniazda. Może trochę posiedzę w gnieździe. I tak Czubatka rozpoczęła wysiadywanie jajek. 
Jej pióra nastroszyły się, wydawało się, że jest ich więcej niż w rzeczywistości. Czubatka przykryła 
skrzydłami jajka, aby je ogrzać. Minął jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty... Dużo było tych dni. 
Czubatka czasami tylko schodziła z gniazda, aby coś zjeść i napić się wody. Aż tu nagle pewnego 
dnia Czubatka poczuła, że z jajkami coś się dzieje. Wydawało się jej, że jajka poruszyły się. 
Zeskoczyła z gniazda i zobaczyła, że z jajek wykluły się pisklęta. Były małe i piszczące. Zdziwiona 
kurka pomyślała: - Piękne są moje dzieci. Wyglądają jak żółte kulki. Kiedyś będą podobne do mnie, 
albo do koguta. - Chodźcie maluchy, gospodyni na pewno przygotowała wam coś do jedzenia. 
Musicie dużo jeść, aby wyrosły z was piękne kury.                        



                                                                                                                     

-  Opowiedz historyjkę o kurce Czubatce  i jej dzieciach                                                                    
-  Ułóż obrazki w kolejności  
 
 

              Zapraszam do zabawy  rodziców i dzieci , czas się poruszać !     
   

 „Kurka i jej dziecko” – zabawa ruchowa z elementem marszu.  mama kurka i kurczaczek  
ustawia się za mamą gęsiego. Spacerują razem w różnych kierunkach , tak żeby nie zgubić 
mamy, która obiera trasę- (możemy używać zwrotów określających kierunek do przodu , do 
tyłu , w bok itp.). 
 
„Kurki do gniazd” – zabawa ruchowa,. na dywanie rozłożone  koło- gniazdo utworzone z 
ręcznika, koca lub szalików. Dziecko biega, na sygnał: kurka do gniazda! wskakuje do  koła.       
                                                                                                                                                                                    
„Święta Wielkanocne w moim domu” – rozmowa swobodna rodzica z dzieckiem nt tradycji i 
zwyczajów wielkanocnych i sposobów spędzania Świąt Wielkanocnych -utrwalenie 
posiadanych wiadomości 
 

A MOŻE SPACER  ?  obserwacja zmian zachodzących  w najbliższym otoczeniu.  
 

                               Ciekawostki – popatrz jak się to robi? 
                          
„Pisanki, kraszanki, jajka malowane” –  oglądanie zbioru ozdobionych jaj . 

 
 

 


