
Czwartek 01.04.2021 
 

Temat: Piosenka „Wielkanocny Koszyczek”. 
 

 

Przebieg: 

 

Propozycja, jaką mamy dla Was na dzisiaj to piosenka pt : „Wielkanocny Koszyczek” 

Może spróbujecie się jej nauczyć ?  

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg 

 

1.Skacze drogą zając, skacze pomalutku.  

Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku. 

 Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu.  

Każdemu zostawia prezent po kryjomu.  

REF.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem,  

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne.  

2. Idą chłopcy drogą, idą pomalutku.  

Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku.  

Naraz śmiech i wrzawa, śmigus - dyngus krzyczą i dziewczynki łapią i wodą je chlapią.  

 

2. Po wysłuchaniu piosenki rodzic zachęca dziecko do rozmowy. Proponowane pytania:  

 

- O jakich świętach mówi ta piosenka?  

- Po czym to poznaliście?  

- Jakie zwierzątko jest głównym bohaterem piosenki?  

- Jakie inne zwierzęta są symbolami Wielkanocy? (kurczę, baranek)  

- Czy są słowa w piosence, które się powtarzają? Jak nazywa się taka część piosenki? (refren) 

 

3. Zabawa ruchowa „Wielkanocne zwierzątka”. Dziecko słucha nowej piosenki o zajączku. 

Na przerwę porusza się w zależności od pokazanego im obrazka lub polecenia np. 



                      

                      

 



                       

Źródło: https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/wielkanocne-zabawy-ruchowe.html 

 

4. Na koniec zachęcam do wykonania kart pracy: 

 

 



 
 

 



 
 

Zabawa popołudniowa 

Zabawa paluszkowa „Zajączki”  

Proszę otwórzcie swoją dłoń, zaginamy kolejno palce.  



Pięć zajączków małych, kica na polanie. Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?  

Pięć zajączków małych kica na polanie. Gdy się dwa schowają, ile tu zostanie?  

Pięć zajączków małych kica na polanie. Gdy się trzy schowają, ile tu zostanie?  

Pięć zajączków małych kica na polanie. Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie?  

Pięć zajączków małych kica na polanie. Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie?  

Pięć zajączków małych już do mamy kica, 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca. (zaplatamy palce obu dłoni, lekko kołyszemy 

splecionymi dłońmi). 

 

 

Źródło: https://panimonia.pl/2020/04/07/wielkanocna-megapaka-przedszkolaka/#jp-carousel-

5731 

https://panimonia.pl/2020/04/07/wielkanocna-megapaka-przedszkolaka/#jp-carousel-5729 

 

 

Piątek 02.04.2021 
 

Temat: Ćwiczymy z gazetą. 
 

Przebieg: 

 

Dziś przed nami ćwiczenia ruchowe.  Proszę o zagospodarowanie w pomieszczeniu trochę 

wolnej przestrzeni.  Bardzo proszę o włączenie się Rodziców w te ćwiczenia razem z 

dzieckiem – miłej zabawy. 

 

Ćwiczenia z kartką papieru lub płachtą gazety (każde ćwiczenie powtarzamy 6 razy). 

 

Rodzic podaje kartkę papieru dziecku, które zgniata kartkę robiąc z niej kulkę, ustawia się w 

swobodnym miejscu (ramiona w bok i robimy wiatraczki): 

– dziecko przekłada kulkę z ręki do ręki z przodu, przekłada kulkę z ręki do ręki z tyłu, 

– przekładanie kulki z ręki do ręki raz pod uniesionym prawym kolanem, raz pod lewym 

kolanem, 

– podrzucanie kulki oburącz i chwyt oburącz, 

– w siadzie rozkrocznym kulka między nogami, toczenie dłońmi kulki do przodu i 

przysuwanie do siebie, 

– w klęku podpartym kulka między dłońmi, dziecko ugina ramiona i dotykają nosem do kulki,  

– w siadzie o nogach ugiętych kulka pomiędzy stopami, przesuwanie kulki stopami prawą 

stopą w kierunku lewej i odwrotnie, 

– chwytanie stopami kulki i unoszenie w górę, opuszczanie nóg w dół, 

– ćwiczenie jak wyżej tylko kulkę upuszczamy na podłogę. 

 

 

 

 



Zabawa popołudniowa 

Zabawa ,,Szukamy skarbów zajączka’’.  

Rodzice nasypcie do miski mąkę i ukryjcie w niej drobne przedmioty. Zadaniem dziecka 

będzie je odnaleźć w mące ale UWAGA!  bez użycia rączek. Mogą użyć do tego np. spinacza 

do bielizny. Miłej zabawy. 

Poniżej znajdują się karty pracy dla chętnych dzieci: 



 



 

Źródło: https://panimonia.pl/2020/04/07/wielkanocna-megapaka-przedszkolaka/#jp-carousel-5739 

https://panimonia.pl/2020/04/07/wielkanocna-megapaka-przedszkolaka/#jp-carousel-5740 

Bawcie się dobrze!!! 

https://panimonia.pl/2020/04/07/wielkanocna-megapaka-przedszkolaka/#jp-carousel-5739

