
Dzień dobry Drodzy Rodzice i Kochane Gwiazdeczki  

 

Dziś tematem naszych zajęć będą „Zwierzęta z wielkanocnego koszyka”.  

Celem naszych zajęć będzie poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych, poznawanie figury 

geometrycznej – koła oraz rozwijanie sprawności fizycznej. 

Zapraszam Was i życzę udanej zabawy! 

 

 

1. Na rozgrzewkę zapraszam do  porannej gimnastyki ze „Świeżakami”.  

Link do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

 

2.  Podczas  poniedziałkowych zajęć dowidzieliście się, co powinno się znajdować w wielkanocnym 

koszyku, mam nadzieję, że kilka z tych rzeczy już macie , ponieważ przydadzą nam się w zabawie  

(wiklinowy koszyczek, cukrowy baranek, kurczaczek, pisanka z namalowanym kogutem). 

 

Zabawa ortofoniczna – „Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka”.  

Dziecko naśladuje głosy i ruchy zwierząt, które pokazuje rodzic, wyjmując je  

z koszyczka (kurczątko: pi, pi, pi – kuca i porusza ugiętymi w łokciach rękami 

jak skrzydełkami, baranek: bee, bee, bee – czworakuje, kogucik: kukuryku – stoi 

i uderza o uda dłońmi prostych rąk.  

 

3. Pokaz kół – małych i dużych. Nazywanie figur.  

Małe i duże koła wycięte z kolorowego papieru.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I


4. „Przejście wyznaczonej trasy z jajkiem na łyżce”.  

Aby uniknąć bałaganu, użyjcie jajka ugotowanego na twardo ;) Na wyznaczonej trasie możecie ustawić 

przeszkody..miłej zabawy  

5. „Zajęcze skoki”. Jeśli macie jeszcze siłę, przygotujcie kostkę do gry i skaczcie tyle razy ile kostka 

pokaże kropek.  

 

 

6. Po skocznej zabawie, czas na chwilę relaksu.. 

 

Masażyk Pisanka.  

Rodzic i dziecko dobierają się parami. Jedno z nich (pisanka) siada na dywanie w siadzie skrzyżnym, drugie 

siada za nim, w siadzie rozkrocznym, i na plecach  rysuje wzory zgodnie z poleceniami .: paski poziome, 

paski pionowe, kropki, kratkę itp. Przy powtórzeniu zabawy następuje zamiana miejscami. 

7. Wykle janie kurczaczka ziarenkami. 

 

Sylweta kurczaczka klej, pędzel, ziarna: owsa, żyta, ryż, kasza, talerzyki papierowe. 

Dziecko maluje sylwetę kurczaczka grubą warstwą kleju za pomocą pędzla i posypuje ziarnem lub dociska 

do ziaren rozsypanych na p łaskich talerzykach. 

 

Wzór kurczaczka na następnej stronie  

 

 

 

Dziękuję  

Miłego dnia! 

Ewa Bienias 



 


