
Propozycje na wtorek 30. 03. 2021 r.  

 

Święta Wielkanocne zbliżają się do nas wielkimi krokami.  

Zapewne Wy i Wasi rodzice już się do nich przygotowujecie.  

1. Obejrzyjcie wspólnie krótki filmik o zwyczajach wielkanocnych 

https://www.youtube.com/watch?v=8YparvyssW4. 

2. W oparciu o filmik i poniższe obrazki opowiedzcie o świątecznych 

zwyczajach z zachowaniem odpowiedniej kolejności. Pokażcie paluszkami 

kolejność obrazków   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8YparvyssW4


3. Teraz zapraszam do wielkanocnej gimnastyki. Zakręć kołem i ćwicz. 

https://wordwall.net/pl/resource/966456/wielkanocne-%C4%87wiczenia 

4. Posłuchajcie teraz piosenki, która będzie towarzyszyć nam w tym tygodniu 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c . Spróbujcie się jej nauczyć śpiewać. 

 

- Dokąd wskoczył zająć? 

- Co zebrał do koszyka? 

- Co zrobił z jajek i gdzie je schował? 

- Jak myślicie, dla kogo zając schował pisanki? 

- Co dzieci zrobiły z pisankami? 

5. Pobiegnijcie do kuchni i przynieście dwie łyżki do jedzenia zupy, a następnie zróbcie  

z gazety dwie kulki (będą jajkami) 

Zaproście mamę lub tatę do wspólnej  do zabawy  „Niech jajko nie spadnie”. Zabawa polega 

na przenoszeniu  kulki z gazety na łyżce. Wspólnie z rodzicem  możecie stworzyć sobie tor 

przeszkód.  

6.  Na zakończenie zapraszam do zabawy matematyczno-paluszkowej "Zajączki”. 

Pięć zajączków małych kica na polanie.  (dziecko porusza palcami jednej dłoni) 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?     ( chowa 1 palec i liczy ile palców zostało) 

Pięć zajączków małych kica na polanie.  

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica.  

Kocha je ogromnie mama zajęczyca (zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi 

dłońmi) 

Jeśli będziecie mieli ochotę wykonajcie poniższe karty pracy nr 55 i 56.      

                                             Na jutro przygotujcie: kilka jajek wydartych lub 

wyciętych z gazet (małe, większe i największe); 

białą kartkę, linijkę, ołówek;  

przedmioty lub zdjęcia kojarzące się z Wielkanocą  

(jajko, kurczaczek, zajączek, baranek). 

Mam nadzieję, że podlewacie swoje 

cebulki i rzeżuszki. 

Na Wielkanoc na pewno się przydadzą. 

 

Do jutra   
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