
Drodzy Rodzice.  

Drogie „MUCHOMORKI”! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie: „Tradycje Świąt Wielkanocnych” 
 

Propozycje zabaw/aktywności 31.03.2021/środa / 
 

WITAM „ MUCHOMORKI’ I WITAMA WAS MAMO/TATO ! Zapraszam do wspólnej zabawy, 

którą rozpoczniemy : 

1. Zabawą ruchową „Kwoki, koguty i kurczątka”. Rodzice są kwokami /mamy/ lub kogutami 

/tatusiowie/- ustawiają się oddaleni od siebie, dzieci to kurczątka. Gdy mama/tata klaszcze lub gra 

muzyka, można wykorzystać przykrywki garnka jako instrument, dzieci naśladują sposób poruszania 

się kurcząt (spacerują, podskakują, machają „skrzydełkami”, grzebią „pazurkami”), wybrany dźwięk 

milknie- kurczątko szybko chowa się pod „skrzydłami” kwoki lub koguta (przytulają się do swojej 

mamy lub taty). Zabawa powtarzana jest kilka razy, w zależności od chęci dziecka  do zabawy. 

 

2. „JAJKO UGOTOWANE I JAJKO SUROWE”-zabawa badawcza - po wspólnej zabawie 

zapraszam do stoliczka do przygotowanych na dzisiaj pomocy. Proszę, aby dziecko wszystkie 

czynności wykonywało samodzielnie.  

 Dziecko otrzymuje jajko ugotowanych na twardo i samodzielnie je rozbija, obiera, nazywa je: 

jajko gotowane  Potem kroi je na połowę /wykorzystanie plastikowego nożyka/ wskazuje i 

nazywa żółtko i białko, Następnie bierze drugie jajko i je rozbija, nazywa je: jajko surowe. 

Oddziela żółtko od białka.  

 Proszę, aby dziecko odpowiedziało na proste pytania: 

- Jak wygląda w środku jajko ugotowane, a jak jajko surowe?  

- Czym się różni jajko ugotowane od surowego?  

- Czy dziecko lubi jeść jajka?  

- W jakiej postaci lubi je jeść? 

 Proponuję wykorzystać jajka do wykonania ulubionej potrawy z jajka dla dziecka/ jajko 

gotowane – kanapeczka; jajko surowe- jajecznica. SMACZNEGO ! 
 

3. Zapraszam do relaksu przy piosence- wysłuchanie piosenki. Przy powtórce dziecko może próbować 

śpiewać powtarzające się sylaby: kwa, -pi - kic, - tup; przy muzyce bez słów klaszcze 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08 

 

PO WSPÓLNEJ ZABAWIE ZAPRASZAM MAMO/TATO/MUCHOMORKU NA SPACEREK 

SZUKAĆ ZWIASTUNÓW WIOSNY. 

MIŁEGO SPACERKU ! 

PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE NA JUTRO:  
Drogi rodzicu- przygotuj;- 4 pisanki, 3 kurczaczki, karteczki z cyframi 1,2,3,4 /każda cyfra na 

oddzielnej kartce/, koszyczek.  

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08


 

BARANEK I ZAJĄCZEK DO POKOLOROWANIA DLA CHĘTNYCH DZIECI. 

 

 

 

 

 

 



                                   

 


