
01-02.04 -TEMAT DNIA: ŚWIĄTECZNY CZAS

Cele główne: 

 utrwalanie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych,

 rozwijanie mowy i myślenia dziecka, 

 rozwijanie sprawności manualnej,

 ćwiczenie pamięci,

 rozwijanie sprawności fizycznej.

Witajcie Przedszkolaki-Nasze Starszaki!
Miło zacznij nowy dzień i uśmiechnij do mnie się

Ściskamy Was cieplutko i zapraszamy do wspólnej nauki i zabawy!

1.Posłuchajcie wierszyka czytanego przez rodziców.

JAJECZKO- Agata Dziechciarczyk

Jestem sobie jajeczko
W środku mam żółteczko
Z wierzchu jestem białe
Otoczone skorupką całe
Jestem sobie jajeczko
Delikatne jak dziecko
Kruche i nietrwałe
Ściśniesz- wylewam się całe
Jestem sobie jajeczko
Gotujesz chwileczkę
I jestem na twardo już
Potrzebny będzie nóż
Jestem sobie jajeczko
Otwierasz wieczko
Wylewasz na patelnię
I masz jajecznicę pewnie
Jestem sobie jajeczko
Malujesz mnie farbeczką
I jestem kolorowe
Na święta gotowe
Jestem sobie jajeczko
Mogę być pisaneczką
Na święta malowane
Drapane, wyklejane
Jestem sobie jajeczko
Może być ze mnie dziecko
Kurczątko żółte, małe
Czy to nie wspaniałe?
I teraz mam pytanie
Czy jestem zaczarowane?
Czy jestem zwykłe może
Czy niezwykłe? – Powiedz!



 Krasnalu! CZY WIESZ, CO ZNAJDĘ POD SKORUPKĄ?  - zabawa badawcza
Proszę przygotować dwa jajka jedno surowe, drugie ugotowane na twardo. Pytamy dziecka czy wie, co 
kryje się pod skorupką?  Po wypowiedzi dziecka, jedno jajko rozbijamy a drugie kroimy na połowę.  
Wskazujemy żółtko i białko, omawiamy różnicę, jaką widzimy pod jedną i drugą skorupką.

2.A teraz poćwicz swoje rączki-Ćwiczenia grafomotoryczne ”Pisanki”/załącznik nr.1/ćwiczenia motoryki 
małej/





3.Teraz trochę się poruszajcie: „Ozdabiamy pisankę”     – zabawa ruchowa z elementem równowagi   – 
rodzic ze skakanki lub sznurka układa na podłodze wzór fali i zygzaka. Zadaniem dziecka jest przejść po 
ułożonych wzorach, tak by nie wypaść z wyznaczonej trasy.

4. „Zajączki”     –     zabawa paluszkowa   według Małgorzaty Barańskiej

Rodzic czyta wiersz, demonstruje dziecku ruchy (zginanie kolejnych palców), wszyscy wspólnie przeliczają 
palce, ustalają wynik odejmowania.

Pięć zajączków małych kica na polanie.
Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?
Pięć zajączków małych kica na polanie.
Gdy się dwa schowają, ile tu zostanie?
Pięć zajączków małych kica na polanie.
Gdy się trzy schowają, ile tu zostanie?
Pięć zajączków małych kica na polanie.
Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie?
Pięć zajączków małych kica na polanie.
Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie?
Pięć zajączków małych już do mamy kica.
Kocha je ogromnie mama zajęczyca.

5.Zabawa plastyczna ”Zajączek z rączki”

Wykonanie zajączka:

Dłoń przykładamy do kartki papieru i wykonujemy jej obrys. 

Wycinamy dłoń  z papieru.

Zaginamy  do tyłu środkowy palec i go odcinamy – tym sposobem  2 palce stają się uszami, a kolejne 2 
łapkami (zginamy je do środka papierowej dłoni).

Zaginamy  do tyłu środkowy palec i go odcinamy – tym sposobem  2 palce stają się uszami, a kolejne 2 
łapkami (zginamy je do środka papierowej dłoni).

 



 

Wasze zajączki będą na pewno Urocze!!!

6.„Wyścig zajączków”     – zabawa ruchowa z elementem skoku  .   Rodzic wyznacza linię mety i startu w 
dwóch różnych końcach pokoju. Dziecko ustawione jest na linii startu. Na sygnał rodzica, dziecko skacze 
obunóż do linii mety.

 7. Ćwiczenia logopedyczne /załącznik nr.2/

8.Zabawa ze śpiewem: Kokoszka

https://youtu.be/8jbUOi50B8Y

9.Nauka wiersza na pamięć- Krasnalu, jeżeli tylko masz chęć możesz nauczyć się tego świątecznego 
wierszyka na pamięć/Załącznik nr.3/

Piosenka wielkanocna – wiersz A. Galica

Idą święta, wielkanocne idą święta.
O tych świętach każdy zając pamięta.
Do koszyczka zapakuje słodycze
i na święta ci przyniesie moc życzeń.

Idą święta, wielkanocne idą święta.
O tych świętach i kurczątko pamięta.
W żółte piórka się ubierze, wesołe
wśród pisanek będzie biegać po stole.

Idą święta, wielkanocne idą święta.
O tych świętach nasz baranek pamięta.
Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący,
będzie dzwonił, będzie skakał po łące.

https://youtu.be/8jbUOi50B8Y


10. Starszaku podziel na sylaby i głoski wyrazy związane z Wielkanocą ( za pomocą kresek oznacz ilość 
sylab, a kółeczkami ilość głosek
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 Miłej nauki i zabawy.

Kochane Mądraczki!

Wyjątkowe Szczęściarze! 
Z okazji Nadchodzących

Świąt Wielkanocnych

Życzymy wiary i nadziei 
w tym szczególnym czasie…

Radości i miłości …
Wesołego dyngusa…
Smacznego jajka…

Trzymajcie się zdrowo! 

Ściskamy Was Cieplutko!
p.Justynka ,p.Ewa, p.Kasia, p.Ania


