
 

                  
 

Witamy serdecznie wszystkie Misie wraz z Rodzicami. 

 

Przedstawiamy propozycje zajęć i zabaw 

w tygodniu 29.03. – 02.04. 

 

Tematem przewodnim tygodnia będzie – WIELKANOC. 

 

 

 

 

 

 

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH NA TYDZIEŃ. 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Kury szukają ziarenek.  

Dziecko udaje kurę, spaceruje małymi kroczkami, w rytmie wystukiwanym 

(wyklaskiwanym) przez Rodzica. Kołysze się na boki i rozgląda; ręce ma splecione  

z tyłu – to jest ogonek. Podczas przerwy w grze, przykuca i stuka ugiętym palcem 

wskazującym o podłogę – kura je znalezione ziarenka. 



• Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Kurczątka.  

Dziecko przykuca na dywanie, głowę ma skuloną między ramionami – jest 

kurczątkiem, które zaraz wykluje się ze  skorupki. Na hasło: Kurczątko się 

wykluwa, dziecko powoli podnosi się, prostując stopniowo dolne i górne kończyny; 

kręci głową w różnych kierunkach – ogląda świat, na którym się znalazło. 

• Zabawa ruchowo-naśladowcza - Przedświąteczne porządki.  

Dziecko naśladuje ruchem czynności podane przez osobę dorosłą, związane                           

z wykonywaniem przedświątecznych porządków: odkurzanie, zamiatanie, ścieranie 

kurzu, mycie okien, trzepanie dywanów itp. 

• Zabawa ruchowa z elementem skoku – Zajączki wielkanocne.  

Pachołki lub akcesoria zastępcze. Dziecko pokonuje trasę wyznaczoną przez osobę 

dorosłą, skacząc obunóż. Układ trasy można zmieniać. 

• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Baranki.  

Dziecko - baranek chodzi po wyznaczonym terenie (łące) na czworakach. Gdy 

usłyszy dźwięk dzwoneczka, biega w koło. Gdy dzwoneczek milknie, znowu chodzi 

spokojnie. 

• Zabawa ruchowo-naśladowcza - Pieczemy ciasto.  

Dziecko porusza się  w rytmie wyklaskiwanym przez Rodzica. Podczas przerwy                 

w klaskaniu, wykonuje polecenia Rodzica: Ucieramy w garnku jajka z cukrem na 

babkę wielkanocną. Wyrabiamy rękami ciasto na babkę drożdżową. Wałkujemy 

ciasto. Ozdabiamy je kremem. ( Rodzic demonstruje czynności). 

 

✓ Zachęcamy do  zabaw na świeżym powietrzu, to warunek zdrowia                                

i odporności. Zwracajcie uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie 

związane z porą roku. 



         

PONIEDZIAŁEK 29.03. 

✓ Słuchanie opowiadania Grzegorza Kasdepke „Najpiękniejsze...” 

Jak wiadomo, każda mama pragnie, aby jej dziecko było naj, naj, najwspanialsze! 

Prawda? Tak samo rzecz się miała z pewnymi dobrze mi znanymi kurami. Któregoś 

ranka wszystkie trzy zniosły jajka. Cóż to była za radość! Gdakały wniebogłosy ze 

szczęścia! Spoglądały z miłością na swe jajeczka. Otulały je delikatnie. 

Nasłuchiwały, czy zza kruchej skorupki nie dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk. 

Jednym słowem, jak wszystkie mamy, robiły sporo zamieszania.  

– Z mojego jajeczka – gdakała pierwsza kura – wyrośnie najsilniejszy kogucik na 

całym podwórku!  

– A z mojego – gdakała druga – najpiękniejsza nioska w całej wsi!  

Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet, czy wolałaby chłopca, 

czy dziewczynkę. Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze. 

Postanowiły więc pomalować skorupki jajek najwspanialej, jak tylko potrafiły.  

– Mój kogucik – gdakała pierwsza kura – będzie czerwony w niebieskie paski.  

– A moja nioska – gdakała druga – będzie różowa w zielone groszki.  

Zaś trzecia kura nie mogła się zdecydować, czy pomalować jajo na pomarańczowo 

w brązowe kwadraciki, czy na brązowo w pomarańczowe trójkąciki. Wszystkie były 

przekonane, że z tak kolorowych jajek wyklują się najpiękniejsze kurczaki na 

świecie. (Rodzic przerywa opowiadanie i pyta dziecko, co sądzi o pomyśle kurek                 

i czy rzeczywiście z jajek wylęgną się kurczątka w kolorach skorupek. Następnie 

kontynuuje opowiadanie, zwracając uwagę dziecka na to, czy miało rację).                            



I rzeczywiście. Którejś nocy usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś popiskiwania. 

Zanim się obejrzały, z popękanych kolorowych skorupek wyskoczyły ich dzieci.  

– Jaka śliczniutka! – wygdakała pierwsza kura.  

– Mój ty kochany! – rozczuliła się druga.  

– Chlip, chlip! – płakała ze szczęścia trzecia kura.  

A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce, 

rozejrzały się dookoła i krzyknęły radośnie: „Mamo! Już jestem!”. 

 

 

✓ Rozmowa na temat opowiadania.  

• Rodzic wyjaśnia dziecku znaczenie słowa nioska.  

− Co zniosły kury?  

− Dlaczego chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze?  

− Co zrobiły, aby tak się stało?  

− Jak pomalowały jajka?  

− Jakie kurczątka wykluły się z jajek?  



 

 

WTOREK 30.03. 

✓ Zapraszamy do wspólnej zabawy z dziećmi przy piosence pt.: „Gdacze 

kura: Ko, Ko, Ko.”  

Śpiewające Brzdące - Gdacze kura: Ko, Ko, Ko - Piosenki dla dzieci - Bing video 

 

✓ Rozmowa na temat tego, jakie są jajka?  

Osoba dorosła rozbija jajko na spodeczku i pokazuje dziecku żółtko i białko. 

Rozmawia z dzieckiem o tym, co może wykluć się z jajka, np. kurczątko, wrona 

itp.  

 

                                      

           jajo kurze                                                      jajo przepiórcze    

 

https://www.bing.com/videos/search?q=wielkanocna+zabawa+ruchowa+z+muzyk%c4%85&&view=detail&mid=B092B8AB406F843798B2B092B8AB406F843798B2&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dwielkanocna%2Bzabawa%2Bruchowa%2Bz%2Bmuzyk%25c4%2585%26FORM%3DHDRSC3


 

                       

      jajo gęsie                                                         jajo strusie 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

✓ Rozmowa na temat: „Do czego wykorzystujemy jajka?”                    

 

Osoba dorosła wyjaśnia dziecku, co można zrobić z jajek. Proponuje mu 

degustację jajek w różnej formie i przygotowuje wspólnie z dzieckiem, np.: 

- jajko na twardo,  

- jajko na miękko,  

- jajko sadzone,  

- jajecznicę,  

– kogel-mogel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ucztę jajeczną” można rozłożyć na kilka dni i zachęcić dziecko do spróbowania 

jajek w różnej postaci. 

 

 

 

 

 



ŚRODA 31.03. 

✓ Pamiętajcie o wysianiu rzeżuchy na ozdobę wielkanocnego stołu. 

 

 



✓ Zabawa plastyczna „ Wyklejanie pisanki ziarnami.”   

Potrzebne będą: sylweta jajka wycięta z kartonu, klej, pędzel, ziarna: owsa, 

żyta, ryżu, kaszy. Dziecko maluje pędzlem sylwetę jajka grubą warstwą kleju           

i posypuje ziarnem lub dociska do ziaren rozsypanych na płaskich talerzykach. 

 

CZWARTEK 01.04. 

 

✓ Ćwiczenia logorytmiczne. 

Dziecko powtarza za Rodzicem słowa i wykonuje odpowiednie ruchy. 

Raz, dwa, trzy (podskoki) 

chodź i ty. 

Jedna noga, 

druga noga, 

skok do przodu 

i od nowa. 

 

✓ Słuchanie wiersza Marioli Golc pt. „Wielkanocne przysmaki”. 

 

Święta wielkanocne  

pachną przysmakami.  

Czuć już wonny żurek  

i keks z bakaliami. 

A drożdżowa baba  

ze stołu spogląda. 

W białej sukni z lukru  

pięknie dziś wygląda. 



Pan mazurek pachnie 

słodką czekoladą.  

Koronę z owoców  

już na niego kładą. 

Smakowitych potraw  

znacie jeszcze wiele.  

Spróbujcie ich trochę  

w świąteczną niedzielę. 

 

Rozmowa inspirowana treścią wiersza. 

• Wyjaśnianie niezrozumiałych słów: drożdżowa baba, lukier, mazurek,    

   keks. 

• Omówienie, co się znajdowało na wielkanocnym stole. 

• Wyjaśnianie, na czym polega zwyczaj polewania się wodą w Poniedziałek  

  Wielkanocny, zapoznanie z nazwą Śmigus-dyngus. 

• Zwrócenie uwagi dziecka na tradycję, ale i na zachowanie zdrowego  

  rozsądku; ukazanie konsekwencji niestosowania umiaru w polewaniu się  

  wodą. 



 

PIĄTEK 02.04 

✓ Zabawa matematyczna Cztery kurki. 

Słuchanie rymowanki Spacer czterech kur.  

 

 Były sobie kury cztery,               druga – białe piórka, 

co lubiły na pole spacery.            trzecia – ruda i gruba, 

       Pierwsza – czarne piórka,           a czwarta – oczkiem mruga. 

 

 

 

Rozmowa na temat rymowanki:   

− Ile było kur?  

− Jak wyglądała pierwsza kura?  

− A jak wyglądały druga, trzecia kura?  

− Co robiła czwarta kura? 

 



 

✓ Prezentowanie koszyczka wielkanocnego.  

Dziecko nazywa poniższe pokarmy na obrazku, a osoba dorosła wyjaśnia ich 

symbolikę. 

 

 

 

 



Będzie nam bardzo miło, jeśli zrobicie zdjęcia swojemu dziecku              

w czasie wspólnych zajęć, zabaw i prześlecie je do nas (na adres mailowy 

aog5@wp.pl). Zamieścimy je na stronie internetowej przedszkola. 

 

 

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY ORAZ 

 

 

 

Agnieszka Oględzińska, Katarzyna Pszczoła 

 

mailto:aog5@wp.pl

