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TEMAT DNIA: PIASKOWE PYCHOTKI Z PIECA 

 

 

I „Poranna gimnastyka” - na miły początek dnia proponujemy  troszkę ruchu. 

Wykonaj ćwiczenia, które zaproponowano na filmiku ;) 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

II  „Piórko kurczaczka” – ćwiczenia oddechowe. Poproś rodziców o piórko. 

Dmuchaj na nie w różny sposób – mocniej, delikatniej, wolniej i szybciej. Widzisz, 

jak się porusza? 

 

III „Wielkanocne zwyczaje i potrawy” - obejrzyj przygotowaną  prezentację. 

Poproś Rodziców, aby przeczytali  jej treść. Zwróć szczególną uwagę na to, co 

pojawia się na wielkanocnym stole. Którą z potraw najbardziej lubisz? Jaka 

zazwyczaj pojawia się w Twoim domu podczas świąt? Spróbuj zapamiętać jak 

najwięcej nazw potraw. 

 

IV „Wyścig z jajem” - poproś Rodziców o łyżkę i jajko (najlepiej ugotowane, aby 

się nie potłukło Twoim zadaniem będzie położenie jajka na łyżce i spacerowanie z 

nim, powoli, tak, aby Ci nie upadło. To ćwiczenie pomoże Ci skoncentrować swoją 

uwagę oraz poprawić koordynację ruchową. Jeśli chcesz, możecie utrudnić sobie 

zadanie, rozkładając na podłodze klocki i próbując je omijać. Pamiętaj  o oddechu – 

jest bardzo ważny w tym ćwiczeniu! 

 

V „Zadania wielkanocne” - wykonaj zadania wielkanocne, które zawarto w filmiku. 

Są naprawdę bardzo ciekawe i pozwolą Ci przypomnieć wszystko to, czego 

uczyłeś/łaś się w związku ze zbliżającymi się świętami :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TG6u80mc4Qw 

 

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE 
 

I „Wielkanocna wyklejanka” - wyklej pisanki bibułą lub plasteliną. 

 

II „Czego życzę” - zabawa słowna. Zastanów się i powiedz, czego możesz życzyć 

bliskim podczas Świąt. Dokończ zdanie „Z okazji Świąt życzę Ci...”. Przypomnij 

sobie, czego życzysz kolegom i koleżankom w przedszkolu, gdy mają urodziny? 

Życzenia są nieodłączną i bardzo ważną częścia Świąt, nie tylko Wielkanocnych, 

więc warto umieć je wypowiadać :) 

 

III „Pomagam” - bardzo ważną częścią jest nie tylko nauka, ale działanie. Dlatego 

pomóż swojej mamie lub tacie w przygotowaniu do Świąt. Może posprzątasz swoje 

zabawki? Może odkurzysz? A może wspólnie z Rodzicami zrobisz pysznego, 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
https://www.youtube.com/watch?v=TG6u80mc4Qw


pachnącego mazurka? Twoje rączki potrafią już naprawdę wiele! 

 

Jesteś już przygotowany/a na nadejście Świąt. Dlatego życzymy Ci, abyś spędził/a je 

w rodzinnej i cieplej atmosferze. Twoim Rodzicom także życzymy pogodnych i 

radosnych Świąt. Pozdrawiamy, 

Panie z oddziału XIII 

 

 
 


