
                    5. Piątek  2.04.21  Grupa I        Zajączki    

 

 

                    Witam kochane dzieci i drodzy rodzice! 

 
                   Przed wami piąty dzień z tematem Świąt Wielkanocnych. 

                   Propozycje na dziś. 

 

 

Temat kompleksowy – WIELKANOC 

 

Temat dnia – ŚWIETA TUŻ,TUŻ- malowane jajka 

 

 
                                                                                                                     

CELE  ogólne: 

 
- utrwalenie nazw kolorów  

-utrwalenie charakterystycznych symboli Świąt Wielkanocnych 

-zapoznanie ze  sposobem wykonania pracy 

-rozwijanie sprawności manualnych 

- rozwijanie spostrzegawczości 

 

 

Przewidywane osiągnięcia dziecka :                                                                                                                                                   
 

-zna kolory i je rozpoznaje 

- przelicza elementy 

-dba o estetykę pracy  

-jest zręczne 

-dba o porządek 

 

 

 

I „Jajka malowane” – praca z obrazkiem, rozpoznawanie kolorów jajek                                                               

. „Kura i kurczątka”- zabawa poranna.  

 

II  „Wielkanoc” – rozwiązywanie zagadek słownych Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak.  
 

    „Symbole Wielkiej Nocy - zajączek” – praca plastyczna . 

 

III 

„Toczenie jajek”  – zabawa ruchowa.      

„Co nie pasuje?” – nazywanie przedmiotów w rzędach, skreślanie tych, które nie pasują do 
pozostałych.    Karty pracy Wiosna s.11  
 „ Świąteczne porządki” – prace porządkowo – gospodarcze . 
 

 

 



I  „ Kura i kurczątka” - zabawa poranna                                                                                                                           
Rodzic to kura, za nią podąża kurczątko- dziecko. Kura porusza się w dowolny sposób 
(podskakuje, skacze na jednej nodze, itp.) kurczątko naśladuje te same ruchy.   
      

 „ Jajka malowane”– praca z obrazkiem, rozpoznawanie kolorów jajek i nazywanie ich.  
      
                                Próbujemy policzyć wszystkie jajka i nazwać  kolory  
 

                                           źródło Internet 

 

II  „Wielkanoc” – rozwiązywanie zagadek słownych Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak.  
 
 - Co to za święto, zgadnijcie proszę, gdy wszyscy noszą pisanek kosze?   (Wielkanoc)                                                        
- Powiedz dziewczynko, powiedz chłopczyku, co będziesz święcić w swoim koszyku?                                             
(jajka, kiełbaska…)                                                                                                                                                                                         
-Co to za jajka? – są kolorowe, i mają wzorki czarne, różowe… (pisanki) 
 

     „Symbole Wielkiej Nocy” – Zajączek- praca plastyczna dla chętnych  
   

 
                                                                                                                  Źródło Internet 

 

 Należy obrysować swoją dłoń  a potem  wyciąć  nożyczkami, zagiąć   
odpowiednio i narysować oczka, nosek, wąsiki i łapki.   Powodzenia! 



III „Toczenie jajek” – zabawa ruchowa, toczenie jajek za pomocą łyżki do dziecka stojącego 
naprzeciwko rodzica,  przekazanie jajka,  do zabawy potrzebne są dwa jajka /drewniane lub 
piłeczki oraz dwie łyżki/.  
 

                                                             źródło Internet    
 

 
„Co nie pasuje?” – nazywanie przedmiotów w rzędach, skreślanie tych, które nie pasują do 
pozostałych.    Karty pracy Wiosna s.11  
 
  „Świąteczne porządki” – prace porządkowo – gospodarcze w pokoju.                                                                                       
Dzieci wspólnie z rodzicami- układają zabawki, segregują klocki, sprawdzają czy wszystkie gry 
są we właściwym pudełku. 
 

 

 

        I tak zakończyła się nasza wspólna  przygoda -zabawa z Wielkanocą 

 
 

  „ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH” 

 

 

  


