
WTOREK 7 KWIETNIA 2020 

Temat: Motywy wielkanocne. 
 

Witam w kolejnym dniu „wirtualnych” zajęć. Dziś zrelaksujemy się podczas masażyku, 

wykonamy pracę plastyczną oraz poćwiczymy nasz język, by pięknie mówić. 

 

1. Masażyk Pisanka. 

Dziecko siada na dywanie w siadzie skrzyżnym, my siadamy za nim. Rysujemy na jego 

plecach wzory: paski poziome, paski pionowe, kropki, kratkę, fale itp. Przy powtórzeniu 

zabawy zamieniamy się z dzieckiem miejscami. Rysuje ono na naszych plecach wzory 

zgodnie z naszym poleceniem. 

 

2. Praca plastyczna Wielkanocne motywy. 

Zachęcam do wykonania pracy plastycznej – karty do pracy: z rysunkiem pisanek dla             

3-latków oraz z rysunkiem kurczaka dla 4-latków - dołączyłam razem do książek. 

3-latki 4-latki 

Do pracy potrzebne będą: karta nr 8 

(rysunek pisanek), dowolne farby albo 

kredki. 

Do pracy potrzebne będą: karta nr 9          

z obrazkiem kurczaka – do złożenia,           

w dwóch częściach, nożyczki, klej, 

opcjonalnie – kolorowe piórka albo małe 

paski bibuły. 

Dziecko: 

- maluje farbami za pomocą palców 

kolorowe szlaczki na rysunkach jajek albo 

rysuje je kredkami; 

- kończy malować/rysować jajka, które już są 

częściowo pokolorowane; 

- maluje/rysuje kropki, paski i inne wzory 

tak, jak pokazano na przykładzie. 

Dziecko: 

- wypycha obrazek kurczątka, składa go         

i skleja według instrukcji; 

- wypycha nacięte skrzydła i przykleja          

w odpowiednich miejscach; 

- jeśli ktoś ma w domu bibułę albo kolorowe 

piórka: przykleja je w odpowiednim miejscu, 

np.: z tyłu.  

 

3. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

A teraz poćwiczmy razem, by pięknie mówić. Pokazujemy ćwiczenia, a dziecko naśladuje. 

Jajko – dziecko otwiera i zamyka wargi, układając je tak, aby były zaokrąglone jak jajko. 

Gorące jajko – dziecko nabiera powietrze nosem, a wypuszcza ustami, naśladując dmuchanie 

na jajka. 

Wkładamy jajka do koszyka – dziecko unosi język za zęby i zatrzymuje go tam, a następnie 

przelicza kolejne zęby. 

Rogi baranka – baranek wielkanocny ma okrągłe rogi – dziecko rysuje językiem kółka, 

przesuwając jego czubek po górnej i dolnej wardze. 

Baranki na hali – baranki wędrują w górę i w dół, pasąc się na hali – dziecko opiera czubek 

języka raz za górnymi zębami, a raz za dolnymi zębami. 

Kura liczy kurczęta – dziecko dotyka czubkiem języka do każdego zęba w jamie ustnej: 

najpierw na górze, potem – na dole. 

  

4. Zabawa słowna na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Na podwórku.  

Zachęcam do zabawy słownej na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Na podwórku. 

Recytujemy wiersz, a dziecko powtarza po nas sylaby (są one oznaczone pogrubioną 

czcionką). 

 



Gospodyni razem z dziećmi 

święconkę szykuje. 

O-ho, ho, ho! 

O-ho, ho, ho, 

jajeczka maluje. 

Biega kurka po podwórku 

i gdacze z radości. 

- Ko, ko, ko, ko. 

Ku, ku, ku, ku. 

Wita wszystkich gości. 

Kogut dumnie pierś wypina. 

- Ko, ko, ki, ku. 
Ale pięknie wyglądają 

twe jajka w koszyku. 

 

Ćwiczenia fonacyjne Kury na podwórku. 

Dziecko powtarza za nami sylaby z wiersza:  

- O-ho, ho, ho!  

- Ko, ko, ko, ko!  

- Ko, ko, ki, ku.  

- Ku, ku, ku, ku! 

na różne sposoby: głośno, cicho, wesoło, smutno, szybko, spokojnie. 

 

Ćwiczenia oddechowe Koszyczek i jajeczka. 

Do tej zabawy potrzebujemy słomkę do napojów, kartkę oraz małe kawałki gazety. 

Umawiamy się, że kartka to nasz koszyk, a kawałki gazety są jajkami. Zdaniem dziecka jest 

przenieść „jajka” do „koszyka” za pomocą słomki. Kładzie słomkę na kawałku papieru, 

wciąga powietrze w słomkę, zasysając kawałek papieru i przenosi go na kartkę. 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam serdecznie. 

Magdalena Mrozek 

 

 

Temat: Śmigus - dyngus. 
 

Dziś poznamy zwyczaj związany z Wielkanocą, który nazywamy śmigusem – dyngusem 

oraz pooglądamy ciekawe eksperymenty z wodą. Zapraszam. 

 

 

1. Zapoznanie ze zwyczajem wielkanocnym – śmigus – dyngus. 
Drugi dzień świąt Wielkanocy (inaczej lanym poniedziałkiem) nazywamy śmigusem              

– dyngusem. Tego dnia polewamy inne osoby dla żartów wodą – oczywiście z umiarem. 

Dawniej obchodzony był tylko na wsi. W dzisiejszych czasach jest popularny zarówno              

na wsi, jak i w mieście. Czy w Waszych domach również oblewacie się tego dnia wodą dla 

żartów?  

 

A oto kilka zdjęć przedstawiających osoby polewające się wodą. 
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2. Oglądanie filmów edukacyjnych. 

Zachęcam do obejrzenia eksperymentów związanych z wodą. Może któryś z nich spodoba się 

Wam i spróbujecie go zrobić razem z Rodzicami w domu?  

- eksperyment z „wędrującą wodą”: https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44, 

- 5 eksperymentów z wodą: https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts. 

 

3. Zabawa „Śmigus – dyngus”. 

Dziecko maszeruje po pokoju w wyklaskiwanym przez nas rytmie. Na hasło: Śmigus- dyngus! 

szuka sobie kryjówki, np.: ustawia się pod ścianą. Gdy wraca rytm – maszeruje dalej.  

 

4. Praca w karcie pracy przedszkolaka Zabawy z porami roku. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Zachęcam do wykonania karty pracy ze strony 25 (obrazek pisanki). 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 
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