
                                                         Drodzy rodzice! 

Przedstawiamy propozycje zajęć dla dzieci, 

zachęcamy do wspólnej z nimi zabawy, oraz 

do zrobienia zdjęć  prac plastycznych i przesyłania je na nasze adresy e – mail. 

Życzymy udanej zabawy!:) 

 

 

Środa  1.04.20r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Recytacja wierszyka ‘’Słońce’’ 

‘’Już wiosenne słońce świeci, 

Śmieje się do wszystkich dzieci 

Ogrzewa ludzi, zwierzęta  

I o kwiatkach też pamięta’’ 

2.Wyklejanie słoneczka (Narysowane koło) żółtą bibułą lub kartką 

(zachęcamy dziecko by dzieliło kartkę na małe kawałeczki) i wyklejało wnętrze 
koła. 

3.Wysłuchanie piosenki ‘’Promyk słońca’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=KK8dHGsQ5fk&feature=share 

 

Czwartek 2.04.20r 1.Poranne koło – zabawa z piłką. 

W zależności od koloru posiadanej przez dziecko piłki, recytujemy wierszyk: 

‘’Żółta , czerwona… piłka wita nas  

Na zabawę nadszedł czas, 

Jeden, dwa, trzy, jak masz na imię… ile masz latek… 

Powiedz Ty.’’ 

Zabawa odbywa się na siedząco w kółku z turlającą piłką z rodzicami, 
rodzeństwem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KK8dHGsQ5fk&feature=share&fbclid=IwAR3YPHJjg46HJefw2Um3qEdkPXMnHlcykJKVW16Rb6mXqRQqgSYpeJ94DyM


 2.Moja piłka – zabawa plastyczna. 

Wycięty z kartonu krążek(piłka), kredki, farby, mazaki. Kolorowanie i ozdabianie piłki 

Dowolnym materiałem i ozdabianie piłki. 

3.piosenki dla dzieci – piłka kolorowa 

https://youtu.be/zXgIqgGguvk 

Piątek 3.04.20r 1.DWIE RĘCĘ, DZIESIĘĆ PALCÓW- zabawa paluszkowa, ćwicząca koordynację 

palców rąk. 

 

 

 

 

2.Zabawa ‘’zgaduj zgadula’’. 

Zgadnij jaką schowałem zabawkę. Chowamy pod kocykiem kilka zabawek dziecka, 

po czym prosimy by zamknęło oczy i chowamy jedną zabawkę, prosimy by dziecko 

odgadło, która zniknęła i tak kolejno. 

https://youtu.be/zXgIqgGguvk?fbclid=IwAR1yhXtCoMDxZVzPI8u_tF9OSHyn2ClPf14p11zPQf9u3pD-IiQ1Z4Qfoq8


Poniedziałek 

6.04.20r 

1.Recytacja wiersza 

‘’Zajączek Szaraczek’’ – połączona z inscenizacją. 

‘’Nasz zajączek  Szaraczek 

Przykicał w Wielkanoc. 

Długie uszka, uszka miał 

I koszyczek pełen jaj. 

Spytał gdzie jest kurka 

Co ma złote piórka? 

I poprosił: kurko ma, daj mi proszę jajka, jajka dwa. 

Kurka pomyślała i tak powiedziała: 

Nie dam, nie dam jajek Ci 

Bo kurczaków braknie mi’’ 

2.Film jak narysować zajączka? 

https://www.youtube.com/watch?v=x8MtFu909cs&feature=youtu.be&fbclid=I 

Wtorek 7.04.20r 1.Praca plastyczna; Tworzenie Wielkanocnego jaja, pisanki. 

Wierszyk: ‘’Namaluję kropeczki, wzorki i paseczki.  

                    I pisanka kolorowa, zaraz będzie gotowa’’. 

2.Pisanki, pisanki – piosenka dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY&feature=youtu.be&fbclid=_ 

 

Środa 8.04.20r 1.Próba utrzymania równowagi; chodzenie po wytyczonej ścieżce 

(skakanka, taśma malarska itp.) 

2.Domowy tor przeszkód, filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=9324w-5I31c&feature=share 

3.Opowiadanie o zajączku, którego dzieci szukają w Święta Wielkanocne 

(jak to się odbywa  u dziecka w państwa domu). 

Czwartek 9.04.20r 

 

 

 

 

1.Zabawa ruchowo – naśladowcza. Wykonujemy wspólnie z rodzicem do słów 

wiersza ‘’Zajączki’’. 

‘’Zajączki, zajączki, zajączki, 

Skakały przez pola i łączki, 

Stanęły pod lasem i patrzą 

https://www.youtube.com/watch?v=x8MtFu909cs&feature=youtu.be&fbclid=I
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY&feature=youtu.be&fbclid=_
https://www.youtube.com/watch?v=9324w-5I31c&feature=share&fbclid=IwAR2_JtTRfcSaY7Q6w0UacHVzEJ7EiD8RDXTaFB8xt2q4xswmNytHv-fLKJ4


 Jak dzieci się bawią i skaczą, 

Podały im swoje raczki 

I z dziećmi skakały zajączki’’ 

2.Przygotowanie wspólnie z dzieckiem koszyka Wielkanocnego. 

3.Święta tuż tuż(WIELKANOC) 

https://youtu.be/pNoD_565U08 

Piątek 10.04.20r 1.Zajęcia plastyczne – wielkanocny baranek(potrzebny, wycięty z kartonu szablon 

baranka), na który dzieci naklejają zrolowane kawałki waty. 

-Jak zrobić baranka- filmik 
https://www.youtube.com/watch?v=TJa_cODyJvw&feature=share 

2.Ćwiczenia oddechowe 

- z pozycji leżącej na plecach, dziecko próbuje zdmuchnąć chusteczkę higieniczną z 

buzi 

-dmuchanie piłeczki pingpongowej  do rodzica lub wyznaczonego celu. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/pNoD_565U08?fbclid=IwAR3pFyM2wu-wK_JpY5Hu4XXwBwMRv7xfSnG0IT3vEMZSZe0ynAmq9e9uWzo
https://www.youtube.com/watch?v=TJa_cODyJvw&feature=share&fbclid=IwAR092SSQSO9WXImeTmHXp8CSkmnxXZWDinxqUPFETE75zDKpdNmIksdVE_U

