
CZWARTEK 01.04.2021  

 

TEMAT DNIA: ŚWIĄTECZNE ZWIERZAKI: BARANKI I KRÓLIKI I 

KURCZAKI 

 

1. Na „dzień dobry” posłuchajcie piosenki „Zając”. Prawda, że jest bardzo 

fajna? Wy również umiecie zamienić się w zajączki. Dacie radę skakać jak 

one? Pokażcie Rodzicom, na pewno będą zachwyceni! 

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

 

2. Czas na zagadki! Rodzice przeczytają Wam zagadki, a Waszym zadaniem 

będzie odgadnięcie, o jakim wielkanocnym zwierzątku mówią.  

 

Skacze na czterech łapkach 

po leśnej polanie, 

z tyłku krótki ogonek,( zając) 
  

Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą. 
Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą? ( kurczaki ) 

  

Najczęściej można spotkać go w górach, 

ale też czasem w wiejskim gospodarstwie. 

Z głowy wyrastają mu dwa kręcone rogi, 

Cały porośnięty jest białą wełną, 

ale może też być zrobiony z masła na stół wielkanocny. (baranek) 

 

3. „Zajączki” – zabawa ruchowa. Wy już poskakaliście, ale doskonale 

pamiętacie, że ruch to zdrowie! A więc do dzieła – zaproście do zabawy 

Rodziców. Niech mama lub tata przeczyta Wam wierszyk i razem 

zobrazujecie tekst ruchem. Może zaprosicie do zabawy też siostrę lub brata? 

W końcu im więcej zajączków, tym weselej! 

Pan zajączek idzie w gości, (uderzają dłońmi o kolana) 

więc się musi przygotować. (głaszczą włosy) 

Myje uszy, łapki, pyszczek, (naśladują mycie uszu, rąk, buzi) 
żeby czysty mógł świętować. (prostują plecy, rozglądają się na boki) 

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


 

4. Wykonanie pracy plastycznej  „Wielkanocny baranek”  (szablon w 

załączniku)   

Do wykonania tej pracy potrzebujesz: Twoje sprytne rączki, gotowy lub 

zrobiony popcorn w mikrofali (1 opakowanie), klej CR, bibuła bądź papier 

koloru zielonego. Wyklej szablon baranka gotowym popcornem. Z papieru bądź 

bibuły koloru zielonego wykonaj dla baranka trawkę pod jego kopytka.  Jeśli nie 

masz popcornu, możesz użyć bibuły, kartek papieru zwiniętych w kulki. 

Pamiętaj, że wyobraźnia nie ma granic  

 

 

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE 

 

1. Zabawa ortofoniczna „Zwierzątka  z wielkanocnego koszyczka”. 

Powiedzcie jakie zwierzątka znajdują się w koszyczku 

wielkanocnym?  Tak moi mili, to kurczaczek, baranek, zajączek. Do tej 

zabawy potrzebna nam będzie kostka do gry. 

Jeżeli wyrzucisz kostką: 

1 lub 2- oznacza, że wylosowałeś kurczaczka 

Należy wtedy  przykucnąć i machać ugiętymi w łokciach rękami jak 
skrzydełkami wydając przy tym dźwięki pisklęcia: pi, pi, pi. 

3 lub 4- oznacza, że wylosowałeś baranka. 

Należy chodzić na czworaka wydając przy tym dźwięki: bee, bee, bee 

5 lub 6- oznacza, że wylosowałeś zajączka. 

Należy wtedy przykucnąć i skakać obunóż jak zajączek, trzymaj  palce nad 

głową imitując uszy zajączka oraz  wydając przy tym dźwięki: chrup, chrup, 

chrup. 

 



2. Obejrzyj bajkę na temat tradycji wielkanocnych. Które z nich już 

znasz? Która najbardziej przypadła Ci do gustu i dlaczego? 

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

  

Z pozdrowieniami, 

Nauczycielki gr XIII 

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

