
Drogi Rodzicu! 
Spędź aktywnie dzień z dzieckiem w domu. 

Oto kilka propozycji na czwartek. 
Życzymy dobrej zabawy! 

CZWARTEK- 01.04
TEMAT: „Pieczemy babkę”
CELE SZCZEGÓŁOWE 
Dziecko:

• układa i nazywa figury geometryczne
• naśladuje ruchy pokazywane przez Świeżaki
• ilustruje piosenkę ruchem
• posługuje się piłką- łapie, rzuca
• powtarza proste rytmy dźwiękowe
• piecze ciasto z rodzicami

1. „Mazurek”- układanie z figur geometrycznych mazurka wielkanocnego. 
Dziecko otrzymuje Kartkę A5 (wielkości zeszytu) lub A4 (kartka ksero) oraz wycięte z 
papieru figury geometryczne i układa na kartce wzory mazurków.
Krótka rozmowa o podwójnym znaczeniu (utwór muzyczny, ciasto wielkanocne)
Oglądanie zdjęć, obrazków mazurków wielkanocnych oraz słuchanie muzyki.

 Zdjęcia mazurków wielkanocnych:



 słuchanie utworu muzycznego Mazurek Dąbrowskiego:



Link:
 https://www.youtube.com/watch?v=XkSjts5vf-s

2. „Pieczemy babkę” - opowieść ruchowa.
Rodzic ruchem ilustruje czynności, o których opowiada. Dziecko odtwarza ruch rodzica.

Pieczemy ciasto. Wbijamy jajka (klaśnięcie w dłonie), sypiemy mąkę (naśladowanie ruchu 
lania i wymawianie: szu, szu, szu), lejemy mleko (naśladowanie ruchu lania i wymawianie: 
ciur, ciur, ciur), ozdabiamy ciasto lukrem w kolorowe wzorki (rysowanie w powietrzu linii 
prostych, falistych, zygzakowatych, owalnych, spiralnych). Świąteczne pieczenie 
skończone, zmęczeni siadamy.

3. Ćwiczenia poranne „Zabawy i ćwiczenia ze Świeżakami ”
Link:
 https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I

4. „Taniec kurcząt w skorupkach”- zabawa ruchowa przy muzyce
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84

Rodzic pokazuje kolejno czynności, które dziecko naśladuje. Dziecko wraz z rodzicem 
porusza się po obwodzie dywanu, bokiem do jego środka. W rękach trzymają żółte 
chusteczki (lub kawałki krepiny) imitujące skrzydełka kurczaków. Podczas słuchania utworu
dziecko i rodzic – kurczęta biegają na palcach, machając trzymanymi chusteczkami, 
wykonują obroty wokół własnej osi, a gdy umilknie muzyka, chowają się przed deszczem, 
kucają z głową opuszczoną do kolan.

5. „Dbamy o zdrowie” - zabawa rzutna, wdrażanie do umiejętnego posługiwania się 
piłką.
Dziecko stoi z piłką, w parze z rodzicem. Na sygnał rodzica: „Rzucasz i chwytasz”
rzuca piłkę, rodzic chwyta ją i znowu odrzuca do dziecka.
Zabawa powtarzana jest kilka razy.

6. „Zagraj tak samo”- zabawa rytmiczna
Rodzic stuka w stolik lub inny przedmiot dłonią, łyżką, długopisem a następnie prosi 
dziecko by stukało tak samo. Można też bawić się w stukanie w pokrywki od garnków :)

7. „Pieczemy babkę wielkanocną”- przygotowanie się do robienia ciasta.
 Dziecko i rodzic myją ręce i zakładają fartuszki ochronne. Przygotowują składniki 
potrzebne do upieczenia ciasta „babki wielkanocnej” oraz wspólnie pieką ciasto.
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=zoJWnF3r1Zw

https://www.youtube.com/watch?v=zoJWnF3r1Zw
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84
https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://www.youtube.com/watch?v=XkSjts5vf-s


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 
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