
CZWARTEK 1.VI.2021  

Temat: Wielkanocny zajączek. 

1.Na początek muzyczna gimnastyka-dzieci maszerują przy słyszanej melodii, na dźwięki 

żurawia, stają na 1 nodze. - https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

2. A teraz zabawa z pokazywaniem „Zając” - https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc  

Zając długie uszy ma, tralala (przykładamy ręce do głowy) 

Nosek słodki, oczka dwa, hopsa hop sa sa .(wskazujemy nos i oczy, a następnie 

podskakujemy) 

Każdy zając skacze hop, hop, hop, hop. (podskoki na boki) 

Jeden skok, drugi skok (podskoki do przodu) 

Teraz wszyscy hop (wyskok w górę). 

Melodia przyśpiesza- więc powodzenia. 

3. Zapraszam Was do tańca Kurcząt w skorupkach M. Musorgskiego-

https://www.youtube.com/watch?v=_tIGCNJWqVw 

4. Jeśli się zmęczyliście uważnie posłuchajcie piosenki „Wielkanocny stół” - 

https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM i narysujcie jak najwięcej elementów w 

niej wymienionych. 

 

 

Powodzenia! 

 

Zabawa popołudniowa 

„WIELKANOCNY TANGRAM” 

Zapraszam do wydrukowania wzorów-pomysł strona pinterst.pl. 

1. Wersja łatwiejsza- rozcinamy na mniejsze elementy tylko kolorowe jajeczko. Biało-

czarne służyć będzie jako szablon do układania kolorowych fragmentów. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc
https://www.youtube.com/watch?v=_tIGCNJWqVw
https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM


2. Wersja trudniejsza- wykorzystujemy jedynie kolorowy obrazek, który po rozcięciu, 

dzieci będą musiały zamienić w pisankę. 

 

Jeśli dzieciom podobają się tego rodzaju zabawy można skorzystać z wielkanocnych 

układanek figuratywnych ze strony- zabawyzarchimedesem.pl 

 

PIĄTEK 2.IV.2021 

Temat: Wielkanocne zabawy ruchowe. 

Pora na trochę ruchu z wykorzystaniem kart obrazkowych ze strony www.dzieckiembadz.pl. 

Karty drukujemy, odwracamy tak, aby nie było widać obrazków albo wkładamy do 

koszyczka i losujemy. Jeśli dodamy do zabawy rzuty kostka liczbową( 1 lub 2), to będziemy 

mieć także element liczenia. 

 

 

http://www.zabawyzarchimedesem.pl/matematyka-jest-piekna/ukladanki-figuratywne-z-wielkanoca-w-tle/
http://www.zabawyzarchimedesem.pl/matematyka-jest-piekna/ukladanki-figuratywne-z-wielkanoca-w-tle/
http://www.dzieckiembadz.pl/


A na koniec masażyk relaksacyjny: 

Dziecko wykonuje opisane ruchy na plecach osoby dorosłej, a potem następuje zamiana 

rodzic wykonuje ruchy na plecach dziecka. 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o Wielkanocy śni: 

Śniła mu się pisaneczka, (rysowanie jajka na plecach 

ta co cała jest w kropeczkach, (uderzenia paluszkami – kropki). 

Była też w paseczki, (rysujemy paseczki). 

I w wesołe krateczki, (rysujemy krateczkę). 

Ta w malutkie ślimaczki, (rysujemy ślimaczki). 

I żółciutkie kurczaczki, (rysujemy kurczaczki – kółko, kółko, nóżki, dzióbek). 

Cii… Wielkanoc – ach to ty! (całymi dłońmi). 

 

Miłej zabawy! 

Zabawa popołudniowa 

„WIELKANOCNE MEMORY” 

Proponuję wykorzystanie samodzielnie wykonanej gry pamięciową memory z motywem 

wielkanocnym - wzory obrazków: pinterest.pl. Drukujemy i wycinamy przedstawione poniżej 

obrazki - pomysł ze strony Można je nakleić na tekturkę lub sztywniejszy karton, wyciąć i 

ułożyć na stole, tak aby nie było widać obrazków. Sześciolatki mogą samodzielnie 

przygotować grę i zaprosić do niej rodzeństwo lub rodziców. 

 

Udanej zabawy! 


