
Temat kompleksowy: „Wielkanoc”                               
Termin realizacji: 29.03.2021r. - 02.04.2021r. 

 Środa dn. 31.03.2021r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Na  dzisiejszych  zajęciach  pośpiewamy  i  poćwiczymy.  Będziemy  rozwijać  swoje
kompetencje w obszarze zdrowotnym, bezpieczeństwa i muzycznym. 
Naszym  celem  będzie  poznanie  piosenki  „Koszyczek  dobrych  życzeń” oraz
rozwijanie sprawności fizycznej.

Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Zaśpiewajcie z nami naszą piosenkę na powitanie,                                   
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Posłuchajcie piosenki „Koszyczek dobrych życzeń”:
https://www.youtube.com/watch?v=7TZOcP5tKhY

Po wysłuchaniu piosenki odpowiedzcie na pytania:
- Co znajduje się w koszyczku wielkanocnym?
- Co oprócz pokarmów znajduje się w koszyczku? (dobre życzenia)
- Dlaczego należy spróbować pokarmów z koszyczka?
- Jacy członkowie rodziny byli wymienieni w piosence?
- Co można włożyć jeszcze do koszyczka?

Poziom 1. Odpowiadając na pytania dotyczące treści piosenki można wspomóc
się ilustracją koszyczka wielkanocnego.

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/watch?v=7TZOcP5tKhY


Teraz posłuchajcie kilkakrotnie piosenki i spróbujcie zapamiętać jej tekst.

3. Zapraszamy Was do ćwiczeń gimnastycznych:

- „Kura i kurczątka” – zabawa orientacyjno-porządkowa 
Dziecko biega  swobodnie,  zatrzymuje  się  co chwilę  i  dziobie  ziarenka.  Na
hasło: Ko, ko, ko! – przybiega do mamy – kury i chowa się pod jej skrzydłami 
- „Kurczęta piją wodę” – ćwiczenia głowy i szyi 
Dziecko  w  przysiadzie  podpartym,  głowa  pochylona  –  pije  wodę,  podnosi
głowę do góry – połyka 
- „Świąteczne porządki” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych 
Dziecko chodzi  swobodnie  i  naśladuje  ruchy wycierania  kurzu (można dać
dziecku ściereczkę) – sięga wysoko i nisko,  odkurzanie – skręty tułowia w
lewo i w prawo 
- „Zajączki” – zabawa z elementem podskoku 
Dziecko  podskakuje  raz  na  jednej,  raz  na  drugiej  nodze.  Odpoczywa  w
przysiadzie, ręce kładzie przy uszach – zajączek staje słupka i nasłuchuje 
- „Pajączki” – zabawa z elementem czworakowania 
Chód na czworakach tyłem z poduszką ułożoną na brzuchu 
-  „Przeskocz  przez  poduszkę”  –  zabawa  z  elementem  podskoku
Przeskakiwanie przez małą poduszkę do przodu, do tyłu i bokiem 
- „Jazda na rowerze” – ćwiczenie mięśni brzucha 
Dzieci  w  parach  (rodzeństwo,  rodzice,  opiekunowie)  siadają  naprzeciwko
siebie, stopy złączone stroną podeszwową, kolana ugięte. Poruszają nogami na
przemian. 
- „Zdmuchiwanie świeczek” – ćwiczenia oddechowe 
Dziecko  siedzi  „po  turecku”,  ręce  złożone  przed  sobą  w świecznik,  skręty
głową w prawo i w lewo – dmuchanie na świeczki 
Poziom 1. Zabawy  dostosowujemy do możliwości ruchowych dziecka, 
wspomagając wybrane ruchy. W przypadku zabaw z el. podskoku, czy 
przeskakiwania można robić przysiady w miejscu, trzymając dziecko za ręce 
lub przesuwać na kocyku do przodu i do tyłu. Dużą atrakcją dla dziecka jest 
huśtanie na kocu do góry i na dół, ale potrzebne są do pomocy dwie osoby 
dorosłe.



CZĘŚĆ II

1. Słuchajcie  w  ciągu  dnia  poznaną  piosenkę  i  poruszajcie  się  swobodnie
z koszyczkiem wyciętym z karty pracy.

2. Zapraszamy Was teraz do zabawy z koszyczkiem wielkanocnym - karta pracy.
3. Na zakończenie zapraszamy Was na rytmikę w podskokach:

- rytmiczna rozgrzewka (lekcja 1)
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
- dźwięki wysokie i niskie (lekcja 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU
- wartości rytmiczne (lekcja 3)
https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U

Propozycja zabaw podzielona jest na dwie części zabawowe: część I - poranna,
część II – popołudniowa. 
Poziom 1. dostosowany jest do możliwości dzieci niepełnosprawnych.

Życzymy udanej zabawy ! 

Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak
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