
WTOREK   30.03.2021 

 

TEMAT   DNIA:  Przygotowania do świąt  

 

ZAŁĄCZNIKI: 

 

„Kotki czy kot?” – zabawa tematyczna. 

 Rodzic pokazuje dziecku kota maskotkę i gałązkę bazi. Dzieci podają nazwy tych przedmiotów i 

opisują ich wygląd, zwracając szczególną uwagę na podobieństwa między kotem a kotkami bazi. 

 

„Gdzie jest kotek?”  zabawa. 

Rodzic  chowa maskotkę kotka – zadaniem dziecka jest odszukanie maskotki. 

 

 

PIOSENKA :   „PISANKI, PISANKI”– nauka piosenki. Dzieci słuchają piosenki.    Po 

wysłuchaniu rozmawiają o jej treści z rodzicem. O czym jest piosenka? Jakie wzory były na 

pisankach? 

 

 

Piosenka: „Pisanki, pisanki” 

Pisanki, pisanki, 

jajka malowane 

nie ma Wielkanocy 

bez barwnych pisanek. 

 

Pisanki, pisanki 

jajka kolorowe, 

na nich malowane 

bajki pisankowe. 

 

Na jednej kogucik, 

a na drugiej słońce, 

śmieją się na trzeciej 

laleczki tańczące. 

 

Na czwartej kwiatuszki, 

a na piątej gwiazdki. 

na każdej pisance 

piękne opowiastki. 

Pisanki, pisanki Piosenka dla dzieci - YouTube 

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

 

Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkami. 

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY


 
 PROPOZYCJA  ZABAW NA POPOŁUDNIE 

„Kolorowe bazie” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat utworu. 

„Kolorowe bazie” Jerzy Ficowski 

W wielkanocny dzień do domu przyszły białe bazie w gości,                                                                                   

by pisankom po kryjomu kolorów zazdrościć.                                                                                                    

Bo ich nie pomalowano, nikt o baziach nie pamiętał,                                                                                                                   

choć też chciały na Wielkanoc przywdziać strój od święta.                                                                                       

Nie chcą się już dłużej bielić, chcą w zieleni żyć, w purpurze!                                                                               

Czyż są gorsze aniżeli zwykłe jajko kurze?                                                                                                           

Aż z lusterka przyfrunęła malusieńka, śmieszna tęcza.                                                                                           

Zaraz wzięła się do dzieła, by je poupiększać! (…)                                                                                      

Ubarwiła każdą baźkę mała tęcza uśmiechnięta!                                                                                                         

I dopiero wtedy właśnie zaczęły się święta. 

 „Bazie” – praca plastyczna. Rozwijanie inwencji twórczej. 

Dzieci rysują na kolorowym kartonie trzy grube brązowe kreski – są to gałązki. Następnie drą 

fragment czarno-białej gazety na małe kawałki – będą to bazie kotki. Dzieci naklejają „kotki” na 

narysowanych gałązkach. • kolorowe kartony, brązowe kredki, czarno- -biała gazeta, klej Dzieci 

młodsze dostają kolorowankę z baziami, którą kolorują, a w miejsce „kotków” przyklejają kawałki 

białej plasteliny.  

 

 „Pomagam mamie” – zabawa pantomimiczna. 

 

 Dziecko swobodnie biegają po dywanie. Gdy usłyszy gwizdek, zatrzymują się i pokazują czynność, 

którą wymieni rodzic (Pomagam mamie: zetrzeć kurze z półek, mieszać ciasto, odkurzać, nakrywać 

do stołu, kroić warzywa, wkładać jajka do 

koszyka itp.). 

 

POZDRAWIAM  SERDECZNIE 

NAUCZYCIELKA    GRUPY   ŻABKI 

 


