
 

 

Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

Witamy Was i zapraszamy do zajęć i zabaw w okresie przedświątecznym, w Wielkim 
Tygodniu. Przygotowałyśmy wiele ciekawych pomysłów na wspólne spędzenie tego 

pięknego czasu, niestety tylko wirtualnego. 

Poniedziałek  05.04.2020 

Temat dnia: „W oczekiwaniu na Wielkanoc” 

Cele: 

Dziecko: 

• uważnie słucha ze zrozumieniem 

• odpowiada na pytania i uczestniczy w rozmowie 

• zna tradycje wielkanocne 

• uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych 

• rozwija sprawność fizyczną 

• doskonali umiejętności manualne 

• rozwija orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni 

• kształtuje wrażliwość muzyczną 

 

1.„Przywitanka” 

Zanim zaczniemy, przywitajmy się, śpiewając: 

 Dzień dobry dziewczynki! 

 Dzień dobry chłopcy! 

 Dzień dobry Misie! 

 Dzień dobry Pani! 

 

             2. „Ćwiczenia buzi i języka” 

Na początku proponujemy ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy- język, 
wargi, żuchwę. Prosimy, by rodzic demonstrował ćwiczenia, a dziecko je naśladowało. 

„Jajko”- dzieci otwierają i zamykają wargi, układając je tak, aby były zaokrąglone jak jajko. 

„Gorące jajko”- dzieci nabierają powietrze nosem, a wypuszczają ustami, naśladując 
dmuchanie jajka. 

„Wkładamy jajka do koszyczka”- dzieci unoszą język za zęby i zatrzymują go tam,  
a następnie przeliczają kolejne jajka-zęby, używając liczebników porządkowych. 



 

 

„Rogi baranka”- baranek wielkanocny ma okrągłe rogi- dzieci rysują językiem kółeczka, 
przesuwając jego czubek po górnej wardze i po dolnej wardze. 

„Baranki na hali”- baranki wędrują w górę i w dół, pasąc się na hali- dzieci opierają czubek 
języka raz za górnymi zębami, a raz za dolnymi zębami. 

„Kura liczy kurczęta”- dzieci dotykają czubkiem języka każdego zęba w jamie ustnej: 
najpierw na górze, potem na dole. 

 

             3. „Bajeczka wielkanocna”- opowiadanie A. Galicy 

Prosimy  o przeczytanie dzieciom tekstu opowiadania.                                                       

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe Kotki 
zaczęły wychylac się z pączków.       

  - Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy 
wstawać? 
A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:  
- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle 
roboty. 
Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej. 
Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno. 
- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się 
malutki, żółty Kurczaczek. 
Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną 
kokardką. 
- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na 
Wielkanoc. 
Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą trawę, 
aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. 
- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez 
wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę 
obudzić jeszcze kogoś. 
- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.- Kogo? Kogo? – popiskiwało 
Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 
- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 
A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana i 
zaczęło z kimś rozmawiać. 
- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 
A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń. 
Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze zobaczyły, 
że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. 
- Co to? Co to? – pytał Zajączek. 
- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek. 
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 
- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich 
promykami, nucąc taką piosenkę: 



 

 

 
W Wielkanocny poranek 
Dzwoni dzwonkiem Baranek, 
A Kurczątko z Zającem 
Podskakują na łące. 
Wielkanocne Kotki, 
Robiąc miny słodkie, 
Już wyjrzały z pączka, 
Siedzą na gałązkach. 
Kiedy będzie Wielkanoc, wierzbę pytają. 

Po przeczytaniu opowiadania prosimy zadać dzieciom następujące pytania: 

• Co robiło słonko? 

• Kogo obudziło jako pierwsze, drugie,…? 

• Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? 

• Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 

 

4. „Przedświąteczne porządki”- zabawa ruchowo-naśladowcza 

Teraz pora troszeczkę się poruszać. 

Dzieci naśladują ruchem czynności podane przez rodzica, związane z wykonywaniem 
przedświątecznych porządków: odkurzanie, zamiatanie, ścieranie kurzu, mycie okien, 
trzepanie dywanów itp. 

 

       5. „Zwyczaje wielkanocne”- prezentacja 

Zachęcamy również do obejrzenia prezentacji i rozmowy na temat wielkanocnych tradycji. 
Poniżej podajemy link do prezentacji. 

youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

 

        6. „Odkrywamy różne sposoby poruszania się”- zabawy ruchowe przy muzyce 

Prosimy rodziców o wybranie dowolnego utworu muzycznego i zaproszenie dzieci do zabaw 
ruchowych przy muzyce. 

Zatańcz do muzyki. Poruszaj się w różnych kierunkach, wykorzystując całą, możliwą 
przestrzeń. 

Poruszaj się zgodnie z rytmem muzyki. Kiedy muzyka przestaje grać, zatrzymaj się i wskaż 
podaną część ciała np. głowę, kolana, plecy, stopy itp.  

Poruszaj się do przodu, do tyłu, na lewo, na prawo, wolniej, szybciej, na palcach, trzymając 
się za kostki, za kolana, na czworakach, wyprostowany i pochylony. 



 

 

Spaceruj, naśladując różne zwierzęta. Dobieraj odpowiednie postawy i prędkości  
w zależności od wybranego zwierzęcia. 

 

           7. „Wielkanocna kolorowanka” 

Po południu proponujemy trochę porysować. Możecie pokolorować dowolny obrazek  
o tematyce świątecznej lub podany przez nas w załączniku.  

 

Życzymy miłego dnia i gorąco pozdrawiamy Was drogie Misiaczki, Waszych rodziców, 
rodzeństwo, a także babcie i dziadków. 

                                                                       Pani Beatka i Pani Justynka J  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


