WITAMY WAS DROGIE PRZEDSZKOLAKI!
ZAPRASZAMY DO WSPÓLNYCH ZAJĘĆ PRZEZ NAJBLIŻSZE DNI

TEMAT DNIA:
ZWYCZAJE WIELKANOCNE

1. Zajęcia rozpoczniemy od wesołej gimnastyki przedszkolaka:
• „Słońce i deszcz” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Dzieci biegają swobodnie w różnych kierunkach. Na hasło: Słońce! zatrzymują
się i stoją z rękami podniesionymi w górę. Na hasło: Deszcz! Przykucają i
chowają głowy.
• „Szukamy słońca” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.
Dzieci w siadzie skrzyżnym, ręce mają uniesione. Skręty tułowia w lewo i w
prawo – szukanie słońca na niebie.
• „Niedźwiadki wygrzewają się na słońcu” – zabawa z elementem
czworakowania.
Dzieci chodzą na czworakach, zatrzymują się i kładą na plecach. Poruszają
rękami i nogami uniesionymi w górę. Na hasło : Słońce schowało się!
niedźwiadki idą dalej.
• „Przyleciały ptaki” – zabawa z elementem biegu.
Dzieci biegną w jednym kierunku, poruszając rozłożonymi szeroko ramionami.
• „Bociany chodzą po łące” – zabawa z elementem równowagi.
Chód z wysokim unoszeniem kolan. Co pewien czas dzieci – bociany, zatrzymują
się i stają na jednej nodze, rozkładając szeroko ramiona.
• „Zajączki” – zabawa z elementem podskoku.
Podskoki raz na jednej, raz na drugiej nodze. Po serii podskoków zajączki
zatrzymują się i nasłuchują – dłonie przy uszach, skręty w jedną i w druga
stronę.
• „Wypatrujemy wiosny przez lornetkę” – ćwiczenie mięśni grzbietu.
Dzieci leżą na brzuchu, łokcie mają wsparte o podłogę, dłonie zwinięte przy
oczach naśladują lornetkę.

2. Wprowadzenie do tematu- rozwiązaniem zagadek są symbole Świąt
Wielkanocnych
Jak się nazywa jajko malowane, co na Wielkanoc się przydaje. (pisanka)

Nie miauczą, lecz kwitną, białe albo szare.
Znajdziesz je na wierzbie, gdy się kończy marzec. (bazie)

Upleciony ze słomy, z wikliny, chętnie nosi owoce, jarzyny.
Do kościoła z nim idziemy i białą serwetką okryjemy. (koszyk)

Żółciutkie kuleczki za kurą się toczą.
Kryją się pod skrzydła, gdy kota zobaczą. (kurczątka)

Ma duże uszy, po łące kica. Boi się wilka, boi się lisa. (zając)

Przeważnie jestem biały i na stole leżę.
Kładą na mnie sztućce, stawiają talerze. (obrus)

Ten prawdziwy na śniadanie wychodzi na łąkę,
ten cukrowy raz do roku ozdabia święconkę. (baranek)

Tańczy się go żwawo, parami lub w kole,
inny - słodki leży na świątecznym stole. (mazurek)

Z jakimi świętami kojarzą się Wam te słowa i ilustracje?

3. „Bajeczka wielkanocna”- wysłuchanie opowiadania A. Galicy.
Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane
wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków.
– Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać,
dlaczego musimy wstawać?
A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:
– Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja
mam jeszcze tyle roboty.
Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce
powędrowało dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i
przygrzewało mocno.
– Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki

wygramolił się malutki, żółty Kurczaczek.
Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało
czerwoną kokardką.
– Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie
zdążyło na Wielkanoc.
Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami
świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go
za uszy i wyciągnęło na łąkę.
– Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za
święta bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo
malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś.
– Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.
– Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.
– Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.
A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu
siana i zaczęło z kimś rozmawiać.
– Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś.
A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń.
Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze
zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe.
– Co to? Co to? – pytał Zajączek.
– Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek.
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi.
– To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało
wszystkich promykami, nucąc taką piosenkę:
W Wielkanocny poranek
Dzwoni dzwonkiem Baranek,
A Kurczątko z Zającem
Podskakują na łące.
Wielkanocne Kotki,
Robiąc miny słodkie,
Już wyjrzały z pączka,
Siedzą na gałązkach.
Kiedy będzie Wielkanoc?
Wierzbę pytają.
4. Próba odpowiedzi na pytania:
Co robiło słonko?
Kogo obudziło jako pierwsze, drugie, ...?
Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka?
Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?
5. Rozmowa na temat wielkanocnych zwyczajów i doświadczeń dzieci:
Jak przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych? (porządki przedświąteczne,
wysyłanie kartek świątecznych, święcenie palmy wielkanocnej)
Jakie znasz tradycje Świąt Wielkanocnych? (święcenie koszyka, robienie pisanek, biały
obrus, wielkanocne śniadanie, śmigus-dyngus)

6. „Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne” - zabawa ruchowa przy piosence
Rodzice są kwokami (matki) lub kogutami (ojcowie) – dzieci to kurczątka. Gdy gra
muzyka, dzieci naśladują sposób poruszania się kurcząt (spacerują, podskakują,
machają „skrzydełkami”, grzebią „pazurkami”), muzyka milknie – szybko chowają się
pod „skrzydłami” kwoki lub koguta (przytulają się do swojej mamy lub taty). Zabawa
powtarzana jest kilka razy.
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4
7.Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze- naśladowanie głosów zwierząt z wiejskiego
podwórka:

Raz wybuchła na podwórku awantura,
bo zginęły pewnej kurze cztery pióra!
Kura gdacze, (ko, ko, ko)
kaczka kwacze (kwa, kwa, kwa)
krowa ryczy (muu , muu ,muu)
świnka kwiczy (kwi, kwi, kwi)
owca beczy (bee ,bee ,bee)
koza mecz (mee, mee, mee)
a na płocie przy chlewiku
kogut pieje: kukuryku!
8. Ćwiczenie relaksacyjne - masażyk .
Kurki znoszą jajka, a z jajek robimy pisanki. Teraz rodzice narysują wam takie pisanki
na plecach:
Stary niedźwiedź mocno śpi i o wielkanocy śni:
Śniła mu się pisaneczka, (rysowanie jajka na plecach
ta co cała jest w kropeczkach, (uderzenia paluszkami - kropki.)
Była też w paseczki, (rysujemy paseczki).
I w wesołe krateczki, (rysujemy krateczkę).
Ta w malutkie ślimaczki, (rysujemy ślimaczki).
I żółciutkie kurczaczki, (rysujemy kurczaczki - kółko, kółko, nóżki, dzióbek).
Cii... wielkanoc - ach to ty! (całymi dłońmi).
9. „Pisanka wielkanocna”- wykonanie pracy plastycznej; technika dowolna.

10. Zadanie dla dzieci starszych
Odczytanie przez rodzica opowiadania matematycznego, połączonego z ewaluacją
zajęć.
Dzieci ilustrują treść opowiadania jajkami, wydmuszkami lub innymi liczmanami i
wykonują obliczenia.
Przygoda Kurki Bzdurki.

W pewien słoneczny marcowy dzień Kurka Bzdurka włożyła swoje jajka pod skrzydło i
wyszła na spacer. Po drodze spotkała swoją przyjaciółkę Kokoszkę Miłoszkę. Ponieważ
kurce było ciężko nieść aż 10 jajek - dała Miłoszce kilka - teraz miały obie po tyle samo.
Kiedy kurki dotarły na łąkę, każda ułożyła swoje jajka na trawie. Dwa przed
sobą, jedno po prawej stronie, i dwa po lewej stronie. Słońce świeciło mocno i z dwóch
jajek nieoczekiwanie wykluły się pisklaczki. Kurki bardzo się ucieszyły, ale ku
swojemu zdziwieniu zauważyły, że pisklaki od razu pobiegły na pobliski plac zabaw.
Gdy kurki pomaszerowały za swoimi pisklaczkami, jedno jajko każdej z kurek
poturlało się do zagrody do domu. Gdy wróciły zobaczyły, że mają tylko po….jajka. Aby
pisklaczkom się nie nudziło, kurki dały im farby i pędzle. Kurczątka zamieniły każdej
kurce jedno jajko w pisankę. Każdej kurce zostało tylko….jajko.

Podstawa programowa:
I/4,5,8
II/1,4,6,10
III/1,2,5,6,
IV/1,2,5,7,8,14,15,18,19
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