
 

 

Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

Na zewnątrz robi się coraz cieplej, zieleni się trawa i ćwierkają ptaszki. Wiemy, że nie jest 
Wam łatwo pozostać w domach w tym trudnym dla wszystkich okresie, ale mamy nadzieje, 
że już nie długo się spotkamy! Tych, którzy mogą się cieszyć swoimi ogródkami zachęcamy 
do spędzania jak największej ilości czasu na świeżym powietrzu. Wsłuchajcie się w piękny 

śpiew ptaków i podziwiajcie budzącą się do życia przyrodę. 

 Aby umilić Wam dzisiejszy dzień proponujemy zajęcia muzyczno-ruchowe oraz zajęcia 
plastyczne. Zapraszamy do wspólnej zabawy! 

 

Czwartek 9.04.2020 

Temat dnia: „Pisklęta” 

Cele: 

Dziecko: 

• uważnie słucha 

• rozwija umiejętności wokalne 

• doskonali poczucie rytmu 

• rozwija wrażliwość muzyczną 

• utrwala orientację w schemacie ciała i przestrzeni 

• rozwija sprawność fizyczną 

• potrafi rozwiązać zagadkę 

• pobudza swoją wyobraźnię 

• wypowiada się zdaniami 

• ćwiczy zdolności manualne podczas wycinania oraz malowania 

  

1. „Witamy się serdecznie” 

Nasze dzisiejsze zajęcia chcemy rozpocząć przywitaniem w formie okazania sobie uczuć.  

Prosimy, aby rodzic podszedł do dziecka, mocno go przytulił i powiedział jakieś miłe słowo 

do jego ucha. Po przywitaniu dziecka przez rodzica następuje zmiana ról i to dziecko wita 

swojego opiekuna w ten sam sposób. 

2. „Hopla, Hopla” 

Teraz zapraszamy do dalszej nauki 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  

Do zabawy przy piosence można wykorzystać maski wykonane przez dzieci w czasie 

wtorkowych zajęć. 

 

3. „Pani Wiosna” 

Pora przypomnieć sobie piosenkę poznaną w tamtym tygodniu pt. „Pani Wiosna”. Niech 

dzieci spróbują zatańczyć lub poruszać się w rytm słyszanej muzyki.  

Piosenkę mogą Państwo odtworzyć za pomocą niżej podanego linku. 

https://www.youtube.com/watch?v=BexH4JWzMP8  

 

4. „Jajeczko” 

Zapraszamy do zabawy ruchowej. Dziecko kładzie się na dywanie i turla się po nim  

w różnych kierunkach. Na hasło rodzica: Uwaga lis! Zastyga w bezruchu. Zabawę 

powtarzamy kilka razy.  

 

5. „Co to takiego?” - zagadka 

Rozwiążcie zagadkę, czy wiecie co to takiego: 

Kura je zniosła, mama przyniosła, 

ugotowała i dzieciom podała. 

Tak oczywiście to jajko. A czy wiecie z czego składa się jajko? 

Proszę obejrzycie krótki filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A  

 

6. „Kurczaczki” - praca plastyczna 

Dziś proponujemy przygotowanie malutkich kurczaczków z opakowania po jajkach i 

gniazdka dla nich, z papierowego talerzyka.  

Potrzebne nam będą: 

• opakowanie po jajkach 
• czerwony papier 



 

 

• papierowy talerzyk 
• papier do pieczenia, 
• nożyczki 
• farby, pędzel, podkładka 
• klej 

 
 Z opakowania po jajkach wycinamy półokrągłe kształty, które malujemy je na żółto. 
Pozostawiamy do wyschnięcia. 

Z niewielkich kwadratów papieru do pieczenia, robimy drobne paseczki do gniazdka. 
Możemy użyć również papieru z niszczarki do dokumentów, skrawków brązowej włóczki, 
sznurka lub innego przypominającego siano materiału. 

Papierowy talerzyk przecinamy na pół i naklejamy na nim skrawki pociętego papieru. 

Z czerwonego papieru wycinamy dziobki, naklejamy razem z oczkami na kurczątka. Oczka 
można również dorysować za pomocą czarnej kredki lub mazaka. 

Gotowe gniazdko: 

 

Tworzenie gniazdka i zabawa z kurczątkami to naprawdę świetnie spędzony czas! Nasze 
gniazdko posiada też kurkę, którą również wycięłyśmy z opakowania po jajkach. W końcu 
mama jest kurczątkom niezbędna J  

 



 

 

Propozycja zajęć popołudniowych 

W dniu dzisiejszym proponujemy zabawę tematyczną w „dom” lub warsztat samochodowy,  
a także wykonanie karty pracy  

• http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/KARTY-PRACY-WIELKANOC-4.jpg 

oraz zabawy w memory Wielkanocne: 

• https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/index.html  

 

 

 

  Gorąco pozdrawiamy i życzymy miłej zabawy!                                                          

Pani Justynka i Pani Beatka  

 


