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1) „Wielkanocne puzzle” – układanie puzzli online.

 Zachęcanie do wykorzystywania komputera do pozytywnych celów.
 Ułóż puzzle online: 

https://puzzlefactory.pl/
 Pamiętaj, że nie należy spędzać zbyt dużo czasu przed ekranem komputera, tabletu i telefonu.  

„Kurczę pije wodę” – poranna zabawa ruchowa.

 Rozwijanie sprawności ruchowej.

 Ćwiczenie mięśni szyi.
 Zrób przysiad podparty. Naśladuj kurczątko pijące wodę. Na zmianę pochylaj głowę do przodu

(kurczę pije wodę) i odchylaj głowę w tył (kurczę połyka wodę).
 Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!  

2) „Pisankowa bajeczka” – słuchanie bajki Agnieszki Galicy i rozmowa na temat treści utworu.
 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami.

 Posłuchaj uważnie czytanej przez rodzica bajki (tekst w załączniku).
 Odpowiedz na pytania:

 Co zobaczyły wróbelki w kurniku?

 Ile jajek zniosła kura?

 Co zrobiły jajka, kiedy kura poszła szukać ziarenek?

 Co powiedział kot, gdy usłyszał jajka?

 W co zamieniły się jajka, żeby nie trafić na patelnię?

 W jaki sposób jajka zmieniły się w wielkanocne pisanki?

 Jak wyglądała pierwsza, druga i trzecia pisanka?

 Czy czwarte jajko też zamieniło się w pisankę?

 Co wykluło się z czwartego jajka?

3) „Co to takiego?” – rozwiązanie zagadki.

 Kształtowanie umiejętności rozwiązywania zagadek słownych.
 Posłuchaj zagadki i powiedz, o czym jest w niej mowa.

Malutka, żółta kuleczka, 
co właśnie wyszła z jajeczka 
i pod kury skrzydełkami 
posila się ziarenkami. (kurczątko)

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/355350-piskl%C4%85t-jaja-wielkanocne-kwiaty


„Kurczątko” – wydzieranka z kolorowego papieru.

 Ćwiczenie sprawności palców dłoni.

 Wdrażanie do starannego wykonywania prac plastycznych.

 Kształcenie cierpliwości i doprowadzania rozpoczętej pracy do końca.
Należy przygotować:

 kontur kurczątka do wypełniania,

 kredki lub flamastry,

 żółty arkusz papieru kolorowego,

 klej.
 Pokoloruj dziób i nogi kurczątka kredką lub flamastrem na pomarańczowo.
 Porozdzieraj żółty arkusz papieru kolorowego na małe kawałeczki. Wypełnij nimi kontur kur-

czątka (poza pokolorowanymi już elementami), przyklejając kawałki papieru klejem.
 Pilnuj, aby nie było między kawałkami papieru pustych miejsc. Nie przyklejaj skrawków papieru

poza konturem kurczątka.
 Narysuj kurczątku czarne oko.

4) „Przedświąteczne uprawy” – założenie hodowli rzeżuchy.

 Zachęcanie do tworzenia własnych upraw roślin.
Należy przygotować:

 nasiona rzeżuchy,

 watę,

 pojemnik (np. po serku homogenizowanym).
 W przedszkolu założyliśmy wspólnie hodowlę szczypiorku. Szczypiorek wyrastał z cebuli. Mó-

wiliśmy wtedy, że cebulę sadzimy. Rzeżucha wyrasta z nasion. Mówimy więc, że ją siejemy.
 Wykonaj następujące czynności:

 przygotuj pojemnik do uprawy (może być też talerz lub miseczka);

 do pojemnika włóż watę i zwilż ją wodą (wata powinna być wilgotna, ale nie może ociekać
wodą);

 na tak przygotowane podłoże wysiej nasiona rzeżuchy (nasiona należy wysiać dość gęsto,  
ale trzeba pamiętać, aby nie nachodziły na siebie, bo nie wykiełkują);

 spryskaj nasiona wodą (przylgną wtedy lepiej do podłoża);

 codziennie spryskuj nasiona wodą (pilnuj, aby podłoże było wilgotne, ale nie za mokre);

 czekaj, aż wyrośnie rzeżucha, którą potem możesz zjeść – świetnie sprawdzi się na kanapce 
z twarożkiem lub z jajkiem, możesz ją też dodać do wielkanocnej sałatki. Jest bardzo zdrowa!

Źródła obrazków:

 kontur kurczątka do wypełnienia
 https://eduzabawy.com/   (walizka)

https://eduzabawy.com/


Agnieszka Galica
„Pisankowa bajeczka”

(źródło tekstu: https://mamotoja.pl/)

Zajrzały wróbelki do kurnika i zobaczyły, że kura zniosła cztery jajka.
– Ko-ko-ko – zagdakała. – Leżcie tu cichutko.
I poszła szukać ziarenek na podwórku. Ale jajka myślały, że są mądrzejsze od kury. Turlały
się i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je kot.
– Mrau – powiedział. – Będzie z was pyszna jajecznica.
– Nie, nie! – Trzęsły się ze strachu jajka. – Nie chcemy na patelnię!
– Uciekajcie – ćwierkały wróbelki. – Schowajcie się przed kotem.
– Nie dam się usmażyć! – zawołało pierwsze jajko i poturlało się przed siebie.
Po chwili wróciło i zaśpiewało wesoło: 
– Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki.
– Co ci się stało? – pytały pozostałe jajka.
– Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i już nie jestem zwykłym jajkiem, tylko wielka-
nocną pisanką.
Drugie jajko też poturlało się do pędzelka i rzekło grubym głosem: 
– To nie jajko, tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. Teraz wyglądało jak pisankowy ty-
grys w żółto-czarne paski.
– Brawo! – ćwierkały wróbelki.
– I ja też, i ja też! – wołało trzecie.
Trzecie jajko wróciło całe zieloniutkie i pisnęło: 
– Jestem żabką, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? Nie!
Trzy pisanki były bardzo zadowolone. Czwarte jajko zbladło ze strachu.
– Pospiesz się! – ćwierkały wróbelki. – Kot idzie.
– Tylko jedno jajko? – mruczał kot. – Ugotuję cię na twardo.
Jajko ze strachu trzęsło się tak, że skorupka zaczęła mu pękać.
– Ojej, ratunku! – wołały przerażone wróbelki. – Teraz na pewno kot cię zje.
– Trach-trach-trach! – skorupka pękła na małe kawałki i... wyszedł z niej żółty kurczaczek.
Zamrugał czarnymi oczkami i zapiszczał: 
– Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka!
A wróbelki zaćwierkały, że „w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku”.

https://mamotoja.pl/bajka-dla-dzieci-pisankowa-bajeczka,wielkanoc-artykul,4722,r1p1.html



