
SCENARIUSZE ZAJĘĆ
29.04.2021 – 31.04.2021

PONIEDZIAŁEK
29.04.2021

Przebieg: 
1. Układanie puzzli.
Wydrukowany obrazek należy rozciąć po liniach. Zadaniem dziecka jest ułożenie puzzli.

Źródło:https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/ilustracja-festiwal wielkanocny_2582245.htm#page=1&query=wielkanocny
%20koszyk&position=11

https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/ilustracja-festiwal


2.  Drogi  rodzicu,  przeczytaj  dziecku  wiersz  „Wielkanocny  koszyczek”
Zbigniew Domitroca.

„Wielkanocny koszyczek”
Zbigniew Domitroca

W małym koszyczku
dużo jedzenia,
które niesiemy

do poświęcenia:
chleb i wędlina,

kilka pisanek
oraz cukrowy
mały baranek.

Drożdżowa babka,
sól i ser biały,
i już jest pełny

koszyczek mały...

Drogi rodzicu, zachęć dziecko do rozmowy na temat wiersza, niech spróbuje
odpowiedzieć na pytania dotyczące wiersza, prostymi zdaniami.
Przykładowe pytania, które może zadać rodzic.

Gdzie wkładamy jedzenie?
Jakie produkty wkładamy do koszyczka?
Gdzie zaniesiemy koszyczek z jedzeniem?

3.  Zabawa ruchowa przy piosence „Śpiewające brzdące – Hopla! hopla!".
Zadaniem dziecka jest naśladowanie ruchów zajączka.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c

4. Koszyczek wielkanocny.

Sylwetę  koszyczka  należy  wydrukować  i  wyciąć.  Wycięte  produkty  należy
poukładać wokół koszyczka. Rodzic ponownie czyta dziecku wiersz, zadaniem
dziecka  jest  przyklejenie  produktów  o  których  była  mowa  w  wierszu.
(Zachęcamy  aby  dziecko  wkładało  produkty  w  kolejności  występowania  
w wierszu. )

Karta pracy poniżej.







Zakończenie zabawy.
Drogi rodzicu poproś dziecko, aby powiedziało Ci czy zabawa mu się podobała
i czy coś było dla niego trudne. 

Zabawa popołudniowa:

Rodzic czyta wierszyk i wykonuje gesty, o których mowa w wierszu. Dziecko 
naśladuje.

Zabawy paluszkowe: ,,Pieski” i ,,Auto”

„Pieski”
Wszystkie pieski spały, (zaciśnięta dłoń) 
Pierwszy obudził się ten mały (otwieramy mały palec). 
Mały obudził średniego, Który spał obok niego (otwieramy drugi palec). 
Gdy średni już nie spał, To duży też przestał (otwieramy trzeci palec). 
Trzy pieski się bawiły, Czwartego obudziły (otwieramy czwarty palec). 
Cztery pieski  szczekały,  Piątemu spać nie dały (otwieramy kciuk i  machamy
całą dłonią).

 „Auto „
Auto do myjni przyjechało, bo się umyć ładnie chciało. 
Umyto: Pierwsze koło podstawowe (głaszczemy mały palec), 
Drugie koło podstawowe (głaszczemy drugi palec), 
Trzecie koło podstawowe (głaszczemy trzeci palec), 
Czwarte  koło  podstawowe  (głaszczemy czwarty  palec),  Piąte  koło  zapasowe
(głaszczemy kciuk).

Miłej zabawy ! 



WTOREK
30.04.2021

Przebieg: 
1. Wielkanocna zgaduj –zgadula.

Drogi  rodzicu  zaproś  dziecko  do  rozwiązania  zagadek.  Dziecko  może
odpowiadać  na  pytania,  lub  wskazać  odpowiedź  na  obrazku.  Do  zadania
możemy wykorzystać kolorowanki znajdujące się poniżej.

Ma krótkie, skręcone różki,
i zbrojne w kopytka nóżki,
a także ciepłe futerko.
Nie musi spać pod kołderką.

Odpowiedź: baranek
Malutka, żółta kuleczka,
co właśnie wyszła z jajeczka
i pod kury skrzydełkami
posila się ziarenkami.

Odpowiedź: kurczaczek
Wesoło skacze po łące,
wąchając kwiaty pachnące,
a kiedy głód go dopada,
marchewkę na obiad zjada.

Odpowiedź: zajączek

2. Praca plastyczna.

Zapraszam do wykonania wielkanocnego zwierzątka.

Dziecko samodzielnie podejmuję decyzję o wyborze zwierzątka. Szablon należy
wydrukować na sztywnym papierze lub nakleić na tekturkę.
Wycinamy  i  ozdabiamy  według  pomysłu  dziecka  z  dostępnych  w  domu
materiałów.
Szablon  możemy:  pomalować  kredkami/mazakami/  farbami,  wykleić
kolorowym papierem, wykleić włóczką,  wykleić plasteliną.  Możemy również
wykorzystać : watę, piórka, materiały, bibułę.

Źródło szablonów: https://www.facebook.com/search/top?q=kreatywna%20pancia%20moncia









Zabawa popołudniowa

Zabawa naśladowcza.
Rodzic  pokazuje  ilustracje  zwierząt  wielkanocnych  i  prosi,  aby  dziecko
naśladowało ruchy i
dźwięki wskazywanych zwierząt.

Miłej zabawy ! 



ŚRODA
31.04.2021

Przebieg:

1. „Kaczuchy” – zabawa przy muzyce.
Dziecko tańczy naśladując kaczuszki.
LINK : https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94

2.  Klasyfikowanie przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem, to bardzo
ważne umiejętność matematyczna. 

Pogrupujmy przedmioty zgodnie z ich przeznaczeniem:

do malowania/kolorowania,
do zabawy,
do sprzątania.

Zadaniem  dzieci  jest  nazwanie  przedmiotu  oraz  przydzielenie  go  do  danej
grupy. Ilustracje należy wydrukować i wyciąć.  Emblematy z nazwą danej grupy
przedmiotów układamy np.  na  środku kartki  (każdy emblemat  na oddzielnej
kartce).  Dziecko  kolejno  nazywa  przedmioty  i  przydziela  do  danej  grupy
(Kredki – do malowania/kolorowania) i układa na kartce z emblematem grupy.

https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94










Zakończenie zabawy. 

Rodzic zachęca, aby dziecko znalazło w domu kilka przedmiotów, które 
możemy wykorzystać :

do malowania/kolorowania,
do sprzątania,
do zabawy.

3.  Masażyk relaksacyjny.

Drogi  rodzicu  zachęć  dziecko  do  relaksu  po  zabawie.  Dziecko  siada  przed
rodzicem. Rodzic wykonuje zadania, o których mowa w wierszyku.

Pisze Pani na maszynie

Pisze pani na maszynie (palcami uderzamy po plecach dziecka)
Stop, przecinek (pociągamy lekko za ucho prawe)
Stop, przecinek (pociągamy lekko za ucho lewe),
Świeci słońce (masujemy całą dłonią po plecach),
Idą konie (lekko uderzamy pięściami po plecach).
Biegną słonie po betonie (bokiem dłoni uderzają po plecach).
Płynie sobie kręta rzeczka (bokiem dłoni krętą linią przesuwamy wzdłuż 
kręgosłupa).
Idą panie na szpileczkach (palcami wskazującymi uderzamy po plecach).
Pada, mały drobny deszczyk (wszystkimi paluszkami lekko uderzmy po plecach).
Czujesz dreszczyk? (lekko chwytamy za szyję)

Zabawa popołudniowa:

,,Jak wyglądam?”
Dziecko i mama siadają plecami do siebie. Teraz kolejno, raz jedna osoba, raz 
druga, opisuje najdokładniej, jak jest ubrana osoba siedząca za
plecami (np. jaki ma kolor bluzki, jaki wzór jest na jej swetrze). Potem 
odwracają się i sprawdzają, jak im poszło. (ćwiczenie doskonali
spostrzegawczość – warunek niezbędny dla koncentracji uwagi).

Miłej zabawy !


