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1) „Psotne zajączki” – słuchanie czytanego przez rodzica wiersza Joanny Myślińskiej.
 Posłuchaj wiersza czytanego przez rodzica:
Wielkanocny raz zajączek schował, zamiast dać do rączek,
słodkie jajka i pisanki oraz inne niespodzianki.
Teraz dzieci ich szukają i w kąt każdy zaglądają.
Bo Wielkanoc bez jajeczek jest jak tort, co nie ma świeczek.
 Porozmawiaj z rodzicami na temat tego, co zajączek przynosi dzieciom
na Wielkanoc.
„Skaczący zając” – poranna zabawa ruchowa. Rozwijanie sprawności
ruchowej; kształtowanie umiejętności różnicowania tempa w muzyce.
 Wyobraź sobie, że jesteś zającem wielkanocnym. Kucnij i oprzyj dłonie
na podłodze. Gdy rodzic będzie grał na drewnianych łyżkach wolno – skacz jak
zając. Gdy rodzic będzie grał wolno – zatrzymaj się i naśladuj chowanie prezentów
w trawie.

2) „Taniec kurcząt w skorupkach” – zabawa muzyczno-plastyczna do muzyki Modesta
Musorgskiego. Rozwijanie inwencji twórczej oraz zachęcanie do uczestniczenia
w nowych formach zabawy przy muzyce.
 Zaproś do zabawy całą rodzinę. Wszyscy stańcie dookoła stołu. Przed każdym
uczestnikiem zabawy połóżcie sylwetę jajka wyciętą z białego papieru. Każdy
z was niech wybierze sobie jedną kredkę. Gdy usłyszycie muzykę, ozdabiajcie
pisankę za pomocą kropek i kresek. Na przerwę w muzyce, przestańcie rysować
i przesuńcie się o jedno miejsce w prawo (pisanek nie przesuwajcie i nie
odkładacie swoich kredek), aby dalej przy włączonej muzyce rysować na kolejnej
pisance. Przerwy w muzyce robicie tyle razy, aby każdy uczestnik rysował
na każdym jajku. Jeżeli uczestników zabawy jest mało, robimy kilka okrążeń
wokół stołu.
Muzyka do wykorzystania: https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84

3) „Świąteczne ozdoby” – wykonanie ozdób z przygotowanych wcześniej pisanek.
Wdrażanie do poszanowania pracy własnej i innych osób.
 Przygotowane przez ciebie i twoją rodzinę pisanki wykorzystajcie jako ozdoby
świąteczne. Możecie zrobić to w dowolny sposób.
Oto kilka przykładów (można wykorzystać własne pomysły):
 zawieszki – dziurkaczem zrobić w każdym jajku dziurkę (na górze), przewlec
sznurek lub wstążkę, zawiązać tak, aby powstała pętelka;
 girlanda – zrobić dziurki na bokach jajek i połączyć je wstążką lub sznurkiem,
na końcach zawiązać pętelki;
 ozdoby do wazonów lub doniczek – pisankę przymocować taśmą klejącą
do słomki do napojów lub patyka do szaszłyków;
 obrazy – pisanki przykleić na kolorowych kartkach z bloku technicznego,
na brzegach kartki przykleić paski papieru w innym kolorze niż kartka,
włożyć do antyramy lub zrobić na górze kartki dziurkę, dzięki której obraz
można powiesić na ścianie.

4) Przygotowania do świąt.
 Ozdób swój pokój pisankami, które przed chwilą przygotowałaś/przygotowałeś.
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