
Dzień dobry Rodzice i Gwiazdeczki ☺ 

Mamy nadzieję, że się wyspaliście i jesteście gotowi na kolejny dzień wielkanocnych zadań  ☺  

„Wielkanocne motywy” 

Cele: 

- rozwijanie wyobraźni plastycznej, 

-prawidłowa artykulacja głosek k, h. 

Zapraszamy! 

 

1. Zabawa na powitanie – Moje ręce (według M. Bogdanowicz, z książki W co się bawić z 

dziećmi. Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka, Wydawnictwo Harmonia, Gdańska).  

Dziecko stoi w środku i zgodnie z treścią rymowanki klaszcze, tupie i wskazuje na 

rodzica/rodzeństwo, które przejmuje rolę zajączka. 

Moje ręce klaszczą tak, 

moje nogi tupią tak, 

a mój palec wskazuje, 

kto za chwilę zatańcuje. 

2.  Zabawa słowna na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Na podwórku. 

Rodzice recytuje wiersz, a dzieci powtarzają po nim sylaby. 

Gospodyni razem z dziećmi 

święconkę szykuje. 

O-ho, ho, ho! 

O-ho, ho, ho, 

jajeczka maluje. 

Biega kurka po podwórku 

i gdacze z radości. 

– Ko, ko, ko, ko. 

Ku, ku, ku, ku. 

Wita wszystkich gości. 

Kogut dumnie pierś wypina. 



– Ko, ko, ki, ku. 

Ale pięknie wyglądają 

twe jajka w koszyku. 

 

3. Ćwiczenia fonacyjne Kury na podwórku. 

Dzieci powtarzają za N. sylaby z wiersza: O-ho, ho, ho! Ko, ko, ko, ko! Ko, ko, ki, ku. Ku, ku, ku, ku! 

na różne sposoby: głośno, cicho, wesoło, smutno, dynamicznie, spokojnie. 

4. Swobodne improwizacje ruchowe do utworu M. Musorgskiego Taniec kurcząt w skorupkach.  

https://www.youtube.com/watch?v=pjXHbFcA3Ok 

5. Praca plastyczna Wielkanocne motywy 

W załączniku jest zajączek z jajeczkiem, pokolorujcie zajączka, a jajko ozdóbcie w kropeczki lub 

paseczki. Użyjcie do tego farb i swoich paluszków ☺ 

         

6. Zabawa ruchowo-naśladowcza Przedświąteczne porządki. 

Dzieci naśladują czynności podane przez rodzica, związane z wykonywaniem przedświątecznych 

porządków: odkurzanie, zamiatanie, ścieranie kurzu, mycie okien, trzepanie dywanów itp.  

7. A teraz czas na prawdziwe sprzątanie ☺ Zabawa w Stworki Bałaganki 

Stworkami Bałagankami będą wszystkie przedmioty, które znajdują się na niewłaściwym miejscu (na 

podłodze, na stole, na kanapie). Zadaniem dzieci jest odnalezienie wszystkich stworków i odstawianie 

ich na miejsce – do swoich domków. 

Po wykonaniu misji w odnalezieniu i odłożeniu stworków, możemy dać dziecku medal „pogromcy 

stwórków” (wykonany np. z papieru). Dzieci uwielbiają nagrody i wszelkie niespodzianki, które 

dodatkowo motywują je do współpracy i współdziałania. 

 

Dziękujemy! 

Miłego dnia ☺ 

Ewa Bienias i Justyna Brzostek 



 

 

 


