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1) „Wesoły zajączek rzuca kostką” – zabawa matematyczno-ruchowa.

 Kształtowanie umiejętności przeliczania.
Należy przygotować:

 kostkę do gry.
 Rzuć kostką. Przelicz, ile oczek jest na kostce. Wykonaj odpowiednie ćwiczenia razem z zającz-

kiem (zabawę możesz powtórzyć kilka razy):

 1 oczko – zajączek robi jeden obrót wokół własnej osi,

 2 oczka – zajączek dwa razy podskakuje na jednej nodze,

 3 oczka – zajączek trzy razy skacze obunóż,

 4 oczka – zajączek robi cztery skłony wprzód,,

 5 oczek – zajączek pięć razy skacze jak pajacyk,

 6 oczek – zajączek robi sześć przysiadów.
 Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!  

2) „Hopla! Hopla!” – słuchanie i nauka piosenki.

 Kształtowanie umiejętności śpiewania.

 Rozwijanie poczucia rytmu.
 Zachęcanie do zabaw przy muzyce.

 Posłuchaj piosenki o wielkanocnym zajączku
https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c

 Odpowiedz na pytania dotyczące piosenki:

 Skąd zając zabrał jajka do koszyka?

 Co zając zrobił z tymi jajkami?

 Co zając zrobił z pisankami?

 Gdzie dzieci znalazły pisanki ukryte przez zająca?

 Co zrobiły dzieci ze znalezionymi pisankami?
 Teraz posłuchaj piosenki jeszcze raz, wykonując odpowiednie ruchy.

Hopla, hopla, raz i dwa, skacze zając hopsasa!
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Hopla, hopla, raz i dwa, skacze zając hopsasa!

Skoczył zając do kurnika, 
zebrał jajka do koszyka. 
Z nich pisanki zrobił sam 
i w ogródku schował nam.

Hopla, hopla, raz i dwa…
Już pisanki znaleźliśmy, 
były w trawie i wśród liści. 
Ozdobimy nimi dom, 
bo pisanki po to są.

Hopla, hopla, raz i dwa...

 Spróbuj zaśpiewać piosenkę.
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3) „Zajączki wielkanocne” – tworzenie girlandy z papieru.

 Kształtowanie umiejętności wycinania nożyczkami.

 Zachęcenie do tworzenia własnych dekoracji.
Należy przygotować:

 wydrukowane szablony kolorowych zajączków (najlepiej na grubszym papierze),

 nożyczki,

 sznurek, wstążkę lub włóczkę,

 bezbarwną taśmę klejącą.
 Wytnij starannie kolorowe zajączki. Pamiętaj o prawidłowym trzymaniu nożyczek.
 Poukładaj wycięte zajączki tyłem do wierzchu i połóż na nich sznurek w taki sposób, aby prze-

biegał on przez uszy wszystkich zajęcy.
 Przyklej sznurek do zajęczych uszu przy pomocy taśmy klejącej.
 Jeżeli masz problem z wykonaniem którejś czynności, poproś o pomoc rodziców lub starsze ro-

dzeństwo.

4) „Świąteczne ozdoby” – ozdobienie pokoju przygotowaną wcześniej girlandą.

 Budzenie radości z wytworów własnej pracy.
 Na pewno przygotowana przez ciebie girlanda jest bardzo ładna. Ozdób nią swój pokój lub inne

pomieszczenie w swoim domu. Na pewno twoja ozdoba pięknie będzie się w nim prezentować.
 Jeżeli masz ochotę możesz przygotować więcej ozdób wielkanocnych. Miłej zabawy.

Źródła obrazków:

 szablon zajączków wielkanocnych do girlandy
 http://przedszkolespoleczne.edu.pl/  
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