
Temat kompleksowy: „Wielkanoc”  

Termin realizacji: 06.04. – 10.04.2020r.  

 

 Środa dn. 08.04.2020r. 

 

Drodzy Rodzice! 
 Zanim przystąpicie do zabawy z dzieckiem, musicie wiedzieć, że nasze zajęcia 

składają się z dwóch części: część I  - główna, część II- popołudniowa utrwalająca. 

 

Kochane Dzieci! 
 Na dzisiejszych zajęciach pośpiewamy i poćwiczymy. Będziemy rozwijać 

swoje kompetencje w obszarze zdrowotnym, bezpieczeństwa i muzycznym.  

Naszym celem będzie poznanie piosenki „Kura i pisanki” oraz rozwijanie sprawności 

fizycznej. 

 

Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

 

CZEŚĆ I 

 

1. Posłuchajcie i zaśpiewajcie naszą piosenkę na powitanie.                                  

(poniżej link do piosenki) 

 https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Posłuchajcie piosenki „Kura i pisanki”, a następnie spróbujcie słuchając jej 

ponownie, poruszać się swobodnie: podskakiwać, unosić naprzemiennie w 

górę ręce. Możecie także udawać kurę: malować jajka, ruszać skrzydełkami, 

gdakać: "ko, ko, ko". Po kolejnym odsłuchaniu, spróbujecie śpiewać refren 

piosenki: "A ja jaj, A ja jaj i pisanki robi z jaj!" (4 x). 

Poziom 1. Stanie z podporą i ruszanie rękoma z wykorzystaniem metody F. Affolter 

(poniżej link do piosenki)  

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk


1. Zapraszamy Was do ćwiczeń gimnastycznych: 

 „Skaczące żabki” - dziecko stoi na wyznaczonej linii i na sygnał skacze 

do końca pokoju, naśladując żabki. Po drodze wykonuje obrót i wita się 

ze swoimi rodzicami noskami. 

 Poziom1. Można podskakiwać w miejscu, z podporą tzn. trzymając rodzica za 

 ręce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Zające na łące” - dziecko robi przysiad, opiera ręce na podłodze              

i skacze jak zając do wyznaczonego miejsca. Po drodze wykonuje obrót i 

wita się ze swoimi rodzicami ogonkami. 

 „Jajko na łyżce” – rodzic daje dziecku łyżkę i ugotowane jajko na twardo 

(mogą to być również: piłeczka pingpongowa, styropianowe jajko, 

orzech włoski, papierowa kulka z foli aluminiowej lub gazety). Dziecko 

ma za zadanie dojść do końca pokoju i wrócić, trzymając w ręku łyżkę,  

a na niej ugotowane jajko. 

Poziom 1. Dziecko, wspomagane przez rodzica, trzyma jajko w rękach.  

 „Ćwicz, jak mówię” – rodzic rzuca piłkę do dziecka i mówi, np.: ”Rzuć, 

kucając”. Dziecko wykonuje polecenie i mówi, w jaki sposób ma rzucić 

piłkę rodzic. Rodzic pomaga dziecku formułować polecenia zawierające 

dwie czynności. 

Poziom 1. Rodzic siada za dzieckiem, wspomaga ruchy rąk dziecka,  

turlają  piłkę do wyznaczonego celu, np. do misia. 

 Kaczuszki – rodzic włącza melodię piosenki „Kaczuszki” (link do 

piosenki poniżej), dzieci tańczą naśladując kaczuszki.  

Kochane Przedszkolaki pokażcie swoim Rodzicom jak tańczą kaczuszki. 

Umiecie to doskonale!  

Poziom 1. Wspomaganie ruchów rąk dziecka - wyk metody F. Affolter. 

 

https://www.

youtube.com/

watch?v=XL

MKZetKhOg  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLMKZetKhOg
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CZĘŚĆ II 

 

1. Zaśpiewajcie i zatańczcie do piosenki „Kura i pisanki" (link do piosenki na 

górze strony). 

2. Zabawa w poszukiwanie pisanek - rodzic wycina z kartek kolorowego papieru 

kilka jajek wielkanocnych i chowa je w pokoju. Dziecko przy dźwiękach 

piosenki ma czas na ich odszukanie. 

Poziom 1. Papierowe jajka są duże - wielkości dłoni dziecka, chowamy je tak, żeby 

część była widoczna. We wspólnym szukaniu jajek, wykorzystujemy zabawę 

„Zimno-ciepło”. 

3. Papierowe kule – dziecko zgniata oburącz kawałki gazety, tworząc w ten 

sposób papierowe kule. Ćwiczy dłonie i cierpliwość. Papierowe kule z 

powodzeniem mogą zastąpić piłkę. Dziecko może je podrzucać oburącz, jedną 

ręką, próbować nosić na głowie jednocześnie z wyprostowanymi plecami, 

toczyć w różnych kierunkach, rzucać do rodzica nawzajem, rzucać papierową 

kulką do celu oraz ćwiczyć stopę poprzez na przykład odsuwanie i 

przysuwanie papierowej zabawki (koniecznie bosą stopą!). Można też 

wykonać serię przeskoków przez gazetową kulę położoną na podłodze: 

obunóż, na jednej nodze, w przód, w tył i na boki.  

 Poziom 1. Wspomaganie ruchów rąk dziecka przy wykonaniu papierowej kuli. 

 

Poziom 1 dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzic dostosowuje poziom zadań do 

możliwości swojego dziecka. 

 

Kochani Rodzice! 
Zachęcamy do: 

 odwiedzania zakładki „Nauczyciel wspierający”, grupa „Odkrywcy”, gdzie 

przedszkolaki mogą spotkać się na zajęciach z ciocią Magdą, 

 do kontaktu z nami poprzez skrzynkę e-mail (adresy podane na stronie grupy). 

 

Na czwartek przygotujcie: 1  kurze jajko surowe i 1 ugotowane na twardo. 

 

 

Życzymy udanej zabawy!  


