
Krasnoludki

Drogie Dzieci! Szanowni Rodzice! 
Wracamy czasowo do zajęć zdalnych.
Przed nami tydzień wspólnej zabawy.
Temat tego tygodnia to „WIELKANOC”. 
Miłej zabawy!

Temat tygodnia: Wielkanoc

Poniedziałek: Wielkanocne zwyczaje

 Posłuchaj wiersza „Legenda o Białym Baranku”
https://www.youtube.com/watch?v=cAKlPIpTJTI

Posłuchajcie tylko ile było krzyku,
gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku.
Malutkie kurczątko, bielutki baranek,
brązowy zajączek i kilka pisanek.
Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami,
jestem najpiękniejszy, żółty jak salami.
Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki,
falujące piórka tak jak u kaczuszki.
Co ty opowiadasz – dziwi się baranek,
jestem cały z cukru, mam cukrową mamę.
Dzieci na mój widok bardzo się radują
i z mojego grzbietu cukier oblizują.
Brązowy zajączek śmieje się wesoło,
jestem z czekolady – opowiada wkoło.
Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci,
już na sam mój widok dzieciom ślinka leci.
Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka,
dziwi się pisanka zielona jak łąka.
Dziwią się pisanki żółte i czerwone,
brązowe, różowe, szare, posrebrzone.

 „Wielkanocny koszyczek”– rozmowa na temat produktów, które należy 
włożyć do koszyczka inspirowana wysłuchanym wierszem. 

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


 Zagadki
-Długie uszy, szare futro, trochę jest nieśmiały i z ogonkiem jak pomponik, cały 
dzień po lesie goni. (zajączek)

-Co to jest? Kolorowe, malowane, i kraszone i pisane. 
Na Wielkanoc darowane. (pisanki) 

-Żółciutkie, puchate, w koszu siedzą same, głośno krzyczą: pi, pi, czekając na mamę. 
(kurczak)

-Ma mięciutką wełnę i złociste różki, a w Wielkanoc siedzi na łące z rzeżuszki. 
(baranek)

 

 Zabawa z elementem skoku „Skoki Zająca”
W tej zabawie wyznaczamy miejsce startu, dziecko skacze, rodzic też może wykonać 
skok zająca. Po skokach sprawdzamy, który zając skoczył dalej. 



Pokoloruj obrazek!



Wtorek: Pisanki

 Zabawy badawcze "Zaczarowane jajka" 
Do zabawy potrzebne będą jaja surowe i gotowane. Dzieci przystępują do dowolnych 
działań z jajkiem, wykorzystując przygotowane pomoce kuchenne. 

-dzieci rozbijają jaja wybranym przez siebie sposobem. Zauważają że jajo składa się 
ze skorupki w środku jajko składa się z dwóch składników- żółtka i jajka. Wspólnie 
zastanawiamy się dlaczego tak jest? W jaki sposób możemy wykorzystać żółtko 
i białko (żółtko np. kogel- mogel, białko- ubita piana z białek z której można upiec 
bezę)  
-porównujemy budowę jajka kurzego ( różnice i podobieństwa między surowym, 
a ugotowanym jajkiem)
-"Wirujące jajka"( po czym poznać, że jajko jest surowe lub ugotowane)
-„Jajko tonie, jajko pływa ”(właściwości wody solonej i słodkiej)

 Zabawa zręcznościowa z elementami równowagi „Kto potrafi przenieść 
jajko na łyżce?”

Proponujemy dziecku zabawę w przenoszenie jajka na łyżce na odległość. 
Rozpoczynamy zabawę od przenoszenia małej piłki. Potem zwiększamy trudność 
i piłkę zastępujemy ugotowanym jajkiem - wtedy zabawa będzie jeszcze fajniejsza. 
Dla najbardziej odważnych polecamy spacer z surowym jajkiem... 



 Zabawy tropiące  "Poszukujemy ukrytych pisanek"
 Rodzic chowa w mieszkaniu jajka ( mogą być cukierki w kształcie jajek- wtedy 
będzie słodka niespodzianka). Za pomocą naprowadzania poleceniami typu: "Do 
przodu", "Do tyłu" W bok," "Pod" "Nad" itp. pomagamy dzieciom odnaleźć ukryte 
pisanki. 



Dla chętnych film „Jak zrobić pisanki -pomysły dla dzieci”
https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE



Środa: Wielkanocne Kurczaczek

 „Kura i jajko” – historyjka obrazkowa
Dziecko przy pomocy rodzica opowiada co dzieje się na kolejnych ilustracjach, 
następnie z pomocą rodzica wycina je wzdłuż linii, miesza i ponownie opowiadając 
układa historyjkę. 





  Propozycje wielkanocnych prac plastycznych
Praca plastyczna “Wielkanocne Kurczątko”  
Do pracy potrzebujemy:

-trzy płatki kosmetyczne
-kartkę papieru
-klej
-pędzel
-farby

Zaczynamy policzenia płatków kosmetycznych i pomalowania ich na żółto.
Kiedy płatki wyschną, drugą stronę płatków smarujemy klejem i przyklejamy na 
kartkę wg wzoru.
Brakujące elementy tzn. łapki, dziobek i oczka możemy domalować farbami.

Praca plastyczna “Tęczowe Jajko”
Potrzebne materiały:
- kolorowe kartki z bloku technicznego A4 (baza kartki)
- kolorowe kartki bloku rysunkowego
- klej
-nożyczki

Białą kartkę składamy na pół i przecinamy w miejscu zagięcia. W jednej połówce 
wycinamy jajo. Z kolorowych kartek i kartek gofrowanych wycinamy paski 
i przyklejamy je według inwencji twórczej do całej białej kartki. Na kartkę 
z przyklejonymi paskami przyklejamy kartkę z wyciętym jajem. 



 „Masażyk relaksacyjny (dzieci wykonują go rodzicom, rodzice dzieciom)
Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni:
Śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest w kropeczkach. (uderzenia 
paluszkami- kropki)
Była też w paseczki. (rysujemy paseczki)
I w wesołe krateczki. (rysujemy krateczkę)
Ta w malutkie ślimaczki. (rysujemy ślimaczki)
I żółciutkie kurczaczki. (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek)
Cii… wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi) 



 Pokoloruj obrazek, następnie rozetnij elementy wzdłuż przerywanych 
linii. Puzzle gotowe. 




