
Witajcie dziś część  artystyczna 

 

 Środa 31.03.21 

Tematy zajęć: 

T1. „Wesoły kurczaczek”  

T2. „Zajączki”  

Dzisiaj zajęcia artystyczne – każdy może samodzielnie wykazać się swoją wyobraźnią.  

Potrzebne będą ci materiały plastyczne  o to poproś rodziców ale resztę możesz robić sam   

Jak przez cały tydzień zaczynamy zajęcia od naszej powitanki – rymowanki 

 

https://youtu.be/8HozqzBRUec 

możesz  potańczyć w rytm piosenki  w kole będę robiła to samo a gdy się spotkamy 

pobawimy się razem. 

Teraz cz. 1 zajęć pt. „ wesołe kurcząrka  ” 

1. A teraz z pomocą rodziców włącz film instruktażowy   proszę abyś zobaczył  po kolei 

wiedział co zrobić aby z rolki papieru przygotować wesołego kurczaczka  , zamiast 

wycinać kolorowe elementy możesz je porostu dorysować  

 

 

 

 

to link do filmiku instruktażowy: 

 
https://youtu.be/jhD0-4SMaI4  

 

 

- mała podpowiedź nie musisz używać linijki proszę abyś składał sobie kartkę i 

docinał nożyczkami a nadmiar zawijał do środka rolki jak robiliśmy wcześniej  

https://youtu.be/8HozqzBRUec


 

- razem z mamą lub tatą możecie zrobić stroik świąteczny  

 

2.   A teraz wesoła taneczna zabawa do melodii „Taniec kurcząt”, proszę możecie teraz 

włączyć swoją wyobraźnię zamienić się w małe kurczątka i poszaleć po pokoju.  

Druga propozycja zabawy do utworu wystarczy czysta kartka. Gdy poczujecie, że coś 

ważnego dla was dzieje się w utworze stawiajcie w tym momencie na kartce kreseczki 

zobaczymy jaki obraz powstanie w waszych emocji.  Do pracy możecie użyć dowolna 

ilość kolorów najlepiej użyj do pracy flamastrów . 

3. O to moje dzieło a wy możecie pochwalić się swoimi poproście o zdjęcie 

   

 https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84    

- taniec kurcząt  

 

Temat 2 „ Zajączek” 

1. Słuchanie wiersza m. Lewickiej „ Wielkanocne zajączki”.  

( tekst wiersza ) – posłuchaj  

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


wiersz wielkanocne zające.wma
 

 

 

2. „ Zajączki”. 

Kochani a teraz poćwiczymy nasze paluszki i po obejrzeniu filmu bardzo proszę spóbujcie 

zrobić swoje zajączki  

 

 https://youtu.be/NB6NW868CqU  

 

 

Brawo !!!!  

na pewno wasze prace ozdobią świąteczny stolik ale jeżeli masz ochotę pokazać mi swoje 

dzieło to zapraszam . Zróbcie zdjęcia i wyślijcie na stronę Smakusi .  

Dla chętnych proszę przesyłam dodatkowe prace abyście mogli sobie miło spędzić czas. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


