
 

 

Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

Poniżej przedstawiamy propozycje zajęć i zabaw. 

 

Wtorek 7.04.2020 

Temat dnia: „Wielkanocny zajączek” 

Cele: 

Dziecko: 

• uważnie słucha 

• rozwija umiejętności wokalne 

• doskonali poczucie rytmu 

• rozwija wrażliwość muzyczną 

• utrwala orientację w schemacie ciała i przestrzeni 

• rozwija sprawność fizyczną 

• pobudza swoją wyobraźnię 

• wypowiada się zdaniami 

• ćwiczy zdolności manualne podczas rysowania i wycinania 

 

1. „Wszyscy są witam Was” 

Naszą dzisiejszą zabawę rozpoczniemy od naszego „Misiowego przywitania”. Prosimy aby 

dzieci zaśpiewały Państwu piosenkę:  

„Wszyscy są, witam Was, zaczynamy już czas. Jestem Ja, jesteś Ty. Raz Dwa Trzy.” 

Następie dzieci zamieniają się w małe kurki i śpiewają naszą piosenkę w wersji 

dźwiękonaśladowczej.  

„KOKOKO, KOKOKO, KOKOKO, KOKOKO. KOKOKO, KOKOKO. KO KO KO” 

2. „Hopla, Hopla raz i dwa” 

Zapraszamy teraz nasze kochane dzieciaki do nauki nowej piosenki pt. „Hopla, Hopla!”   

w wykonaniu Śpiewających Brzdąców.  

Piosenkę mogą Państwo odtworzyć za pomocą niżej podanego linku.  

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c&t=10s  



 

 

Tekst piosenki: 

Ref: Hopla, hopla, raz i dwa 

Skacze zając hopsasa! / x4 

1. Wskoczył zając do kurnika, 

Zebrał jajka do koszyka. 

Z nich pisanki zrobił sam 

I w ogródku schował nam. 

Ref: Hopla, hopla, raz i dwa 

Skacze zając hopsasa! / x2 

2. Już pisanki znaleźliśmy, 

Były w trawie i wśród liści. 

Ozdobimy nimi dom, 

Bo pisanki po to są. 

Ref: Hopla, hopla, raz i dwa 

Skacze zając hopsasa! / x4 

 

Po wysłuchaniu piosenki można dzieciom zadać następujące pytania: 

• O czym jest piosenka? 

• Co robi zając w piosence? 

• Gdzie zając schował pisanki ? 

• Czy piosenka jest smutna, czy wesoła? 

 

3. „Zajączek” 

Następnie prosimy aby dzieci spróbowały zaśpiewać piosenkę. Mogą poruszać się w rytm 

muzyki podskakując jak zajączek. 

 

4. „Ostrożnie jak z jajkiem” 



 

 

�Ostrożnie jak z jajkiem – ćwiczenia oddechowe. Zadaniem dzieci jest dmuchanie na jajko 

(ew.  piłeczkę pingpongową) tak, aby przeturlało się  z jednego końca stołu na drugi, ale nie 

spadło.  

Rodzic może także wyznaczyć za pomocą taśmy połowę stołu. Dziecko siedzi naprzeciwko 

opiekuna, brata lub siostry i stara się przesunąć jajko tak, aby znalazło się na połowie 

partnera. 

 

5. „Maska zajączka” 

Kolejną naszą propozycją jest wykonanie pracy plastycznej. Na końcu scenariusza został 

umieszczony szablon maski zajączka ZAŁĄCZNIK NR 1 oraz ZAŁĄCZNIK NR 2. 

Przygotowałyśmy dwie maski. Dzieci mogą wybrać którą z nich chcą wykonać.  

Potrzebne materiały: szablon maski, nożyczki, gumka lub sznurek, pastele lub dowolne kredki 

jakie posiadają Państwo w domu. 

Dzieci wycinają wybraną przez siebie maskę i kolorują ją według własnego pomysłu. Prosimy 

aby zwrócili Państwo uwagę na prawidłowy chwyt kredki oraz na dokładne zapełnianie przez 

dzieci wolnych przestrzeni maski.  

Po pokolorowaniu dziecko z pomocą rodzica mocuje do maski gumkę. 

Gotowe maski można wykorzystać do zabawy przy poznanej wcześniej piosence :) 

 

6. „Słucham i rysuje” 

W ramach zajęć popołudniowych proponujemy wykonanie kart pracy znajdujących się w 

podręczniku s. 50 i 51. 

Wiemy, że większość dzieci zostawiła podręczniki w przedszkolu zatem aby umożliwić 

realizowanie treści w nim zawartych w naszym grupowym folderze „MISIE” znajduje się link 

odsyłający do flipbooka naszej 3 części książki, którą aktualnie realizujemy. Po odnalezieniu 

strony mogą Państwo wydrukować daną kartę pracy poprzez kliknięcie w symbol drukarki 

znajdujący się w prawym dolnym rogu.            

      Gorąco pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy!                                                        

     Pani Justynka i Pani Beatka  



 

 
 



 

 
 


