
6 kwietnia (poniedziałek)

 Witamy w nowym tygodniu! 

• Jak to w poniedziałek – zaczynamy nową tematykę. A że wielkimi krokami

zbliżają się święta,  to tematyka na ten tydzień to „Wielkanoc”. I chociaż nie

będą to takie święta jak zazwyczaj, to jednak dołóżmy wszelkich starań, aby

mimo trudnej sytuacji znaleźć w nich wiele radości.

• Czasem w przedszkolu  siadamy sobie  w kółeczku,  ale  w taki  sposób,  aby

każdy miał przed sobą plecy kolegi (siedzimy jedno za drugim) i wykonujemy

„masażyki” wypowiadając słowa jakiegoś wierszyka. 

Dzisiaj  kółeczka  nie  zrobimy,  ale  możecie  razem  z  rodzicami  na  zmianę

wykonywać „masażyk” do następującej rymowanki:

„Siedem pisanek” – rymowanka A. Olędzkiej. 

Pierwsza pisanka jest cała w kropeczki – (rysujemy na plecach kropeczki) 

Druga pisanka w krótkie paseczki – (rysujemy paseczki)

Na trzeciej pisance same szlaczki – (rysujemy szlaczki)

Na czwartej pisance wesołe kurczaczki – (rysujemy dzioby kurczaków) 

Na piątej pisance zajączek się śmieje – (rysujemy uszy zająca) 

Na szóstej pisance słonko mocno grzeje – (rysujemy słonko)

Siódma pisanka ma trójkątów bez liku – (rysujemy trójkąty) 

Ile pisanek jest w moim koszyku? – (szczypiemy pod boczki) 

• „Czy pamiętasz” – rozmowa. Rodzice, przeczytajcie jeszcze raz  rymowankę,

a dzieci niech powiedzą jakie wzorki były na pisankach. 

• Następnie spróbujcie razem nauczyć się rymowanki na pamięć i rysujcie sobie

nawzajem  wzorki  na  plecach  (to  zadanie  może  być  naprawdę  bardzo

przyjemne).



• Niedługo Wielkanoc” – zabawy i ćwiczenia poranne – podajemy przykładowe

ćwiczenia  poranne  i  przypominamy,  że  z  takiego  zestawu  w  przedszkolu

zawsze korzystamy przez cały tydzień.

-  „Zmień  kierunek”  –  Dzieci  maszerują,  na  umówiony  sygnał   zmieniają

kierunek  marszu  (niech  Rodzice  ustalą  sygnał,  np.  klaśnięcie,  uderzenie

w jakiś instrument). 

-  „Kicaj  jak  zajączek”  -  może  znajdzie  się  miejsce  w  pokoju  gdzie  nasze

zajączki będą sobie kicać ;)

-  „Zbieraj jajka” – na dywanie leżą papierowe sylwety jajek. Dzieci poruszają

się  po pokoju w sposób zaproponowany przez Rodzica.  Na sygnał „zbieraj

jajka” – dzieci podnoszą wskazaną przez Rodzica liczbę jajek. 

- „Chora nóżka” – Dzieci poruszają się po pokoju przy dźwiękach ulubionej

melodii  (wykorzystajmy  po  prostu  magnetofon).  Na  hasło  „chora  nóżka”,

poruszają się podskokami na jednej nodze. 

Temat 1: „Wielkanocne tradycje” – rozmowa w oparciu o wiersz, ilustracje i własne

doświadczenia. 

• „Wielkanoc” – słuchanie wiersza.

 Wielkanocny stół już przygotowany. 

Na nim pisanki i baranek lukrowany. 

Mazurki  gotowe,  stoją  w  pięknym

rzędzie, 

kiełbasa i żurek na pewno też będzie. 

Baba wielkanocna duża i pachnąca 

i owies zielony, co pędzi do słońca. 

W koszyczku święconka i bazie w wazonie 

W świąteczny bukiet ułożone. 



Rozmowa w oparciu o wiersz, ilustracje i własne doświadczenia. 

- W jaki sposób ludzie przygotowują się do Wielkanocy? 

- Jakie potrawy stoją na wielkanocnym stole? 

- Czym ludzie dekorują stół wielkanocny? 

- Jaką uroczystość obchodzą tydzień przed Wielkanocą? 

- Z czego wykonana jest palma wielkanocna? 

- Co to jest Śmigus – dyngus? 

• „Pisanki, kraszanki…” – oglądanie jajek. 

Dzieci oglądają jajka wykonane różnymi technikami. Hmmm… Nie pokażemy

Wam  niestety  naszych  wykonanych  różnorodnymi  technikami  pisanek

(znajdującymi  się  w  przedszkolu).  Ale  przecież  Rodzice  mogą  poszukać

z Wami różnych pisanek na stronach internetowych. 



•  „Kura  i  kurczęta”  –  zabawa  orientacyjno  –  porządkowa.  Przy  dźwiękach

tamburyna dzieci – kurczęta poruszają się po pokoju. na hasło „szukamy kury”

– wykonują siad skrzyżny blisko nauczyciela. 

Temat 2: „Kolorowe jajka” – ozdabianie jajek. 

„Pisanki” – słuchanie wiersza. 

Kurki białe i brązowe, a tu jajka kolorowe. 

Różne gwiazdki i kropeczki, jak sukienka dziewczyneczki. 

W święta stół ozdobią cały, i ten duży i ten mały. 

„Jak można ozdobić jajka?” – swobodne wypowiedzi dzieci. Podanie tematu pracy

i wyjaśnienie sposobu jej wykonania. 

No cóż, w dzisiejszej pracy plastycznej dajemy dość dużo swobody. 

W  przedszkolu  zaproponowałybyśmy  przyczepianie  cekinów  do  styropianowego

jajeczka. Ale każde jako (czy to styropianowe, czy po prostu wydmuszkę) możecie

ozdobić  według  własnego  pomysłu.  Możecie  je  po  prostu  pomalować,  albo

poprzyklejać do niego np. kolorowe piórka. Czekamy na zdjęcia (pamiętajcie, że jeśli

przyślecie zdjęcia swoich prac na adres mailowy wszystkiegrupyprzedszkole7@gmail.com

zostaną one umieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola)

W planie na dziś byłoby również założenie hodowli owsa (i nawet takie ziarna są

uszykowane). Wyglądałoby to tak:

- Nasypanie ziemi do doniczek.

- Wysiew owsa.

- Przysypanie owsa ziemią.

- Ustawienie w nasłonecznionym miejscu.

- Podlanie ziaren.

Obawiam się, że chyba w obecnej sytuacji dość ciężko będzie wykonać to w domu. 

Ale może komuś uda się chociaż zasiać rzeżuchę?
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