
TYGODNIOWA  TEMATYKA:  „Wielkanoc” 

WTOREK    30.03.2021r. 

Temat:      Ale jaja 

 

1. ,,Zumba dla dzieci” – kształtowanie poczucia rytmu. 
 
ZUMBA KIDS - Electronic Song - Minions / Instagram: @dovydaszumba - YouTube 
 
 

2. ,,Pisanka czy kraszanka?” – metody zdobienia jajek wwielkanocnych. 
 

Pisanka czy kraszanka - metody zdobienia jajek wielkanocnyh - YouTube 

 

3. ,,Przysłowia i powiedzenia” – R. wyjaśnia dzieciom powiedzenia i przysłowia związane  

z jajkami: 

- Jajko mądrzejsze od kury. 

- Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. 

- Od jajka do jabłka. 

- Jajko Kolumba. 

- Kura znosząca złote jajka. 

 

4. Praca z KP3.34b – ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej, doskonalenie 

zdolności grafomotorycznych. 

 

5. ,,Jajka z pianki do golenia” – praca plastyczna.  

      /pianka do golenia, karton, barwniki, sylwety jaj, wykałaczki lub patyczki     

       do uszu/ 

Dzieci wykonują jajka z pianki do golenia wyciśniętej na karton i zabarwionej 

barwnikiem. Maczają w niej sylwety jaj i tworzą na nich wzorki wykałaczką 

lub patyczkiem do uszu. Na koniec pozostawiają pracę do wyschnięcia.  

 

6. Zestaw ćwiczeń gimnatycznych 

,,Skaczące pisanki”– dziecko stoi na wyznaczonej linii i skacząc  

do wyznaczonego miejsca naśladując żabki. Po drodze wykonując obrót 

wokół własnej osi. 

,,Zające na łące” – dziecko wykonuje zajęcze skoki (w przysiadzie – pierwsze 

ręce, później nogi) do wyznaczonego miejsca. Po drodze wykonuje obrót 

wokół własnej osi. 

,,Jajko na łyżce” – dziecko ustawia się z rodzicem naprzeciwko siebie.  

Po kolei, trzymając w ustach łyżkę, a na niej gotowane jajko, pokonują drogę 

do siebie. 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w
https://www.youtube.com/watch?v=GxyHrdgTxQs


,,Mówiąca pisanka” – R. rzuca piłkę, dziecko łapie ją i czeka na hasło, np.rzuć, 

kucając!, Rzuć, siedząc! lub Rzuć po uprzednim podskoku w górę! Zamiana 

ról. 

 

Popołudniem , mamy dla Was kolejne zadania. 

 

1. ,,Jaja i kurczęta” – poruszanie się po pokoju w rytm dowolnej muzyki. 

Gdy R. wyłącza muzykę, dzieci reagują na jedno z poleceń. Gdy słyszą: 

Jajko, zwijają się w kuklę i turlają z boku na bok, na słowa: Kurczak chodzą 

po pokoju na ugiętych kolanach i machają rękoma jak skrzydłami. 

2. ,,Dywanowe pisanki” – zabawa manualna. Dziecko dostaje materiały 

plastyczne: nakrętki, druciki kreatywne, patyczki po lodach, sznurki, 

waciki. Dziecko rozkłada na dywanie sznurek i układa go na kształt 

pisanki, następnie ozdabia je otrzymanymi materiałąmi. zabawa ruchowa, 

ćwiczenie reakcji na sygnał. Kurczątko biega na paluszkach przy dowolnej 

muzyce, wołając: pi,pi,pi. Gdy muzyka cichnie, szuka kury, która zaczyna 

biegać, krzycząc:ko,ko. 

 

 

Pozdrawiamy.  Nauczycielki grupy  MOTYLKI  

 


