
Witajcie w kolejnym tygodniu domowego przedszkola.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy nam pomagają w realizacji zajęć.

W tym wyjątkowym czasie, gdy wyjścia z domu i zabawy na świeżym powietrzu 
są coraz bardziej ograniczane, to o ruchu i gimnastyce nie możemy zapominać.

Dlatego w tym tygodniu, proponujemy przed każdymi zajęciami poranną gimnastykę.
Zaproście do niej rodziców lub rodzeństwo. Ćwicz z Lulisią i Lulitulisiami.

Trening fitness dla dzieci cz.1 znajduje się pod tym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc

Ponadto przypominamy, że codziennie można skorzystać z bezpłatnie prowadzonych zajęć
ruchowo-muzycznych, o godzinie 10.30 w Akademii Edukacji i Rozwoju Majki Jeżowskiej

Link do zapisów: 
https://sendy.ibb.media/l/TTiei3B4kkCcYOxOD9naYw/v0K1nDw8oVxdDQEgIAuAcA/

FB8k7cdUgDZFM3mxSWfPYw

TEMATYKA TYGODNIA "WIELKANOC" 

Temat dnia (poniedziałek 6 kwietnia):   "Przysmaki wielkanocne"   

Cele główne
• zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,
• zachęcanie do wypowiadania się,
• rozwijanie sprawności manualnej. 

• Zabawa na powitanie.
Stańcie naprzeciwko siebie. W trakcie czytania rymowanki przez rodzica wykonujcie 
odpowiednie ruchy. 

Teraz wszyscy się witamy          -machamy ręką do siebie,
i gorąco pozdrawiamy.              -przesyłamy sobie buziaki,
Już zabawę zacząć czas,            -wykonujemy duże koło rękami,
więc podskoczmy razem raz.     -podskakujemy raz w górę. 

• Posłuchajcie opowiadania Barbary Szelągowskiej Wielkanocne pyszności.
Książka (s. 60–61) jest również dostępna na stronie:
 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html 
W trakcie czytania, dziecko ogląda ilustrację, która jest zamieszczona pod tekstem.

W przedszkolu na każdym kroku widać było zbliżającą się Wielkanoc. W wazonach stały
bazie, a obok – koszyczki z jajkami. Wszystkie zawieszone dekoracje też przypominały o 
świętach.
Słońce każdego kolejnego dnia coraz mocniej świeciło. Ada, podobnie jak inne dzieci z jej
grupy, nie mogła doczekać się świąt. Pani opowiadała o tradycjach wielkanocnych.
– A może zrobimy sobie mazurka? I jeszcze babkę i szynkę. Nie może też zabraknąć chleba
i jajek!
– Ale jak my to wszystko sami zrobimy? – dopytywał Kamil.
 – To naprawdę dużo pracy. Widziałem, jak babcia piekła ciasto. Pani tajemniczo 
uśmiechnęła się do dzieci.
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– Tak naprawdę zrobimy dziś te wszystkie smakołyki, ale one nie będą nadawały się do 
jedzenia. Wykonamy je z masy solnej, potem wypieczemy i pomalujemy. A na koniec 
urządzimy kącik wielkanocny.
– Ale fajny pomysł – zawołał Kamil. Ada zrobiła wielką babę wielkanocną, a Kamil – 
szyneczkę. Inne dzieci też starały się jak mogły.
Po pomalowaniu i ułożeniu na stoliczku wszystkie „smakołyki” wyglądały jak prawdziwe,
zwłaszcza baba z lukrem.
Po podwieczorku do sali średniaków przyszły w odwiedziny starszaki.
– Ale macie tu pyszniutkie pyszności! – oblizując się, zawołał Maciek i wyciągnął rękę po
babę. W ostatniej chwili przed zjedzeniem powstrzymał go Olek.
– Dlaczego nie mogę się poczęstować? Trzeba jeść szybko, póki świeże. Potem już nie będą
takie dobre.
– Maciek, przyjrzyj się uważniej tym smakołykom. Przecież one są z masy solnej. Jeszcze
mógłbyś sobie przez nie połamać zęby. Najlepiej poczekaj na prawdziwy wielkanocny stół
i prawdziwe pyszności.
Maciek przytaknął głową, ale i tak ukradkiem – kiedy nikt nie patrzył – powąchał babkę.

Skrzywił się, zawiedziony, i rad nierad postanowił jednak poczekać na święta.

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. Odpowiedzcie na zadane przez rodzica 
pytania:
− Z czego dzieci wykonały pyszności do koszyka wielkanocnego?
− Dlaczego Olek powstrzymał Maćka przed skosztowaniem babki z kącika wielkanocnego?
− O jakich tradycjach wielkanocnych była mowa w opowiadaniu?
− Jakie smakołyki z wielkanocnego stołu lubisz najbardziej?



 • Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Kurczątko.

Dziecko jest kurczątkiem. Skacze po całym pokoju obunóż, cichutko wypowiadając sylabę: 
pi, pi, pi. Na hasło R.: Lis się skrada, kurczątko jak najszybciej ustawia się pod ścianą. Na 
kolejne hasło: Lis wrócił do lasu, kurczątko kontynuują skakanie. 

• Ćwiczenia w kartach pracy, cz. 2, nr 29. Karty pracy są również dostępne na stronie:
http://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf

Dziecko:
− ogląda obrazek,
− wymienia nazwy smakołyków, które znajdują się na stole,
− dzieli ich nazwy rytmicznie (na sylaby),
− rysuje po śladach rysunków babek wielkanocnych.

                    

http://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-aplus-kp-cz2.pdf


Temat dnia (wtorek 7 kwietnia):   "Pisanki"  

Cele główne
• zapoznanie z tradycją malowania pisanek,
• rozbudzanie ciekawości poznawczej,
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• reagowanie na ustalone sygnały: słowne i muzyczne. 

• Zabawa W poszukiwaniu jajka – określanie charakterystycznych cech jajka ugotowanego na 
twardo, rozpoznawanie jajka za pomocą dotyku.
Do zabawy potrzebne będzie - jajko ugotowane na twardo, jabłko, mandarynka, gruszka, 
ogórek lub 4 inne tego rodzaju produkty dostępne w domu oraz nieprzezroczysty worek. 
R. pokazuje jajko ugotowane na twardo. Prosi, aby dziecko uważnie przyjrzało się mu, 
dotknęło go i podało cechy charakterystyczne. Następnie umieszcza w nieprzezroczystym
worku np.: jabłko, mandarynkę, gruszkę, ogórek, jajko. Dziecko kolejno, bez kontroli wzroku,
wkładają rękę do worka i odnajdują w nim jajko. Wymienia cechę jajka, która pozwoliła mu 
odróżnić je od innych rzeczy umieszczonych w worku. 

• Posłuchajcie piosenki Wielkanocny poranek (sł. i muz. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz 
Pabisiak) Nagranie piosenki Wielkanocny poranek jest możliwe do odsłuchania po 
zalogowaniu się na stronę https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki , w zakładce : 
Odszukaj piosenkę dedykowaną do: wybieramy pozycję 1 ( Olek i Ada/ Nowe Przygody Olka
i Ady), a następnie w zakładce : Wybierz poziom: zaznaczany ( Nowe przygody- Poziom A+)
Piosenka  znajduje się na CD1, nr 29.

1. W wielkanocny poranek
dzwoni dzwonkiem baranek.
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,
dzwoni dzwonkiem baranek. 

Ref.: Wielkanocne kotki,
robiąc miny słodkie,
już wyjrzały z pączka,
siedzą na gałązkach.
Kiedy będzie Wielkanoc,
wierzbę pytają.( bis) 

2. A kurczątka z zającem
podskakują na łące.
Hop, hop, hop, hop, hop, hop,
podskakują na łące.
Ref.: Wielkanocne kotki...

A teraz odpowiedzcie na zadane pytania dotyczące piosenki:
− Jaką mamy porę roku, kiedy obchodzimy Święta Wielkanocne?
− O jakich wielkanocnych kotkach opowiada piosenka?
− Z czym kojarzą nam się zajączek, kurczątko, baranek?

https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki


• Ćwiczenie oddechowe – Wiosenny wietrzyk.
Do ćwiczeń potrzebny będzie sznurek lub tasiemka z zawieszonymi na nim paskami bibuły 
lub krótszymi tasiemkami.
R. przeciąga np. pomiędzy krzesłami sznurek, na wysokości twarzy dziecka. Zawiesza na nim
paski bibuły. Dziecko maszeruje, w dowolnych kierunkach, po pokoju śpiewając swoją 
ulubioną piosenkę. Na sygnał R. –  np. klaśnięcie dziecko podchodzi do wybranego paska 
bibuły, nabiera powietrze nosem, następnie wypuszcza ustami, wprawiając go w ruch. 
Zabawę można powtórzyć kilka razy. 

•  Ćwiczenia w kartach pracy, cz. 2, nr 30.
Dziecko:
− rysuje po szarych liniach rysunku pisanki,
− koloruje rysunek,
− ogląda obrazki, naśladuje miny przedstawione na pisankach, nazywa emocje, wskazuje
pisankę: wesołą, wystraszoną, smutną, złą. 

                              

• Zabawa przy piosence Wielkanocny poranek.
Stańcie w parze z rodzicem lub rodzeństwem. Utrwalajcie słowa pierwszej zwrotki dodając 
do niej odpowiednie ruchy. Po opanowaniu tekstu i ruchów można zaśpiewać ją do muzyki.

I. W wielkanocny poranek                   -podajemy sobie ręce i w małych kołach obracamy się
                                                                w lewą stronę,
dzwoni dzwonkiem baranek.                -obracamy się w prawą stronę,
Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń,     - klaszczemy zgodnie z rytmem piosenki,
dzwoni dzwonkiem baranek.                - kładziemy ręce na biodrach, wysuwamy raz lewą,
                                                                raz prawą nogę do przodu,



Temat dnia (środa 8 kwietnia):   "Stół wielkanocny"     

Witajcie
Gdybyśmy mogli być dzisiaj w przedszkolu, to uczestniczylibyśmy 

w przedstawieniu wielkanocnym przygotowanym przez grupę Misiów.
Niestety życie napisało nam inny scenariusz, dlatego 

chciałabym Wam zaproponować rozpoczęcie dzisiejszych  zajęć  
od obejrzenie przedstawienia:

"Poranek wielkanocny 2017" dostępnego pod tym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=GZPFoR7IzOw

Miłego oglądania

Cele główne
• określanie kierunków ruchu,
• rozwijanie umiejętności rachunkowych,
• rozwijanie sprawności ruchowej,

• Zabawa paluszkowa na powitanie– Wielkanocni goście 
Usiądźcie wygodnie na dywanie. R. mówi rymowankę, dziecko pokazuje odpowiednią liczbę 
palców i odpowiada na pytania.
Przy wielkanocnym stole pięciu gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało?
Przy wielkanocnym stole czterech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało? 
Przy wielkanocnym stole trzech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało?
Przy wielkanocnym stole dwóch gości siedziało. Dwóch poszło do domu, to ile zostało?
Przy wielkanocnym stole smutno się zrobiło, bo pyszne śniadanie właśnie się skończyło. 

• Zabawa Ukryte jajka – odszukiwanie ukrytych w pokoju jajek. Określanie ich położenia.
Do zabawy potrzebnych będzie pięć jajek wyciętych z papieru.
Dziecko poszukuje wyciętych jajek, które R. umieścił wcześniej, w różnych miejscach.  Za 
każdym razem, gdy dziecko znajdzie jajko, określa miejsce, gdzie zostało ono znalezione. 
Następnie dziecko kolejno układa jajka na stole przeliczając je głośno.

• Zabawa przy piosence Wielkanocny poranek.
Przypomnijcie sobie słowa pierwszej zwrotki piosenki, a następnie wspólnie ją zaśpiewajcie 
i zatańczcie tak, jak robiliście to we wtorek, potem usiądźcie i wysłuchajcie refrenu. A teraz 
stańcie w parze z rodzicem lub rodzeństwem i  utrwalajcie słowa drugiej  zwrotki dodając do 
niej odpowiednie ruchy. Po opanowaniu tekstu i ruchów można zaśpiewać ją do muzyki.
Przypominam, że nagranie piosenki Wielkanocny poranek jest możliwe do odsłuchania po 
zalogowaniu się na stronę https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki , w zakładce : 
Odszukaj piosenkę dedykowaną do: wybieramy pozycję 1 ( Olek i Ada/ Nowe Przygody Olka
i Ady), a następnie w zakładce : Wybierz poziom: zaznaczany ( Nowe przygody- Poziom A+)
Piosenka  znajduje się na CD1, nr 29.
 
 II. A kurczątka z zającem                      -  trzymając się za ręce, maszerujemy w miejscu
                                                                 
 podskakują na łące.                               - wykonujemy podskok,
Hop, hop, hop, hop, hop, hop,               - obracając się podskakujemy
podskakują na łące.                                - maszerujemy w miejscu, 

https://www.youtube.com/watch?v=GZPFoR7IzOw
https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki


• Zabawa rozwijająca spostrzegawczość Co było na obrazku? – wymienianie z pamięci 
szczegółów obrazka.
Do zabawy potrzebne będą obrazki lub zdjęcia tematycznie związane ze Świętami 
Wielkanocnymi. Można wykorzystać obrazek zamieszczony poniżej.

Dziecko siedzi przy stole. R. pokazuje obrazek związany tematycznie ze Świętami
Wielkanocnymi. Prosi, aby dziecko uważnie mu się przyjrzało i zapamiętało jak najwięcej
szczegółów. Następnie odwraca go lub zakrywa tak, aby nie było widać tego, co się na nim 
znajduje. Dziecko kolejno wymienia zapamiętane szczegóły. Za każdą prawidłową 
odpowiedź otrzymuje punkt, np. jeden guzik. Po zakończonej zabawie dziecko liczy, przy 
ewentualnej pomocy R. ile zdobyło punktów. Na zakończenie dziecko zostaje nagrodzone 
brawami. 

                                                         Serdecznie pozdrawiamy i życzymy Wszystkim zdrówka
                                                                                                     Katarzyna W. i Aleksandra K.


