
 
Data: Czwartek 01.04.2021. 
Temat dnia: „Motywy wielkanocne” 
 
Cele ogólne: 
- rozwijanie wyobraźni plastycznej 
 
 Cele operacyjne:  
Dziecko:  
- wykonuje pracę plastyczno- techniczną 
 

Przebieg dnia: 
 
1. Zabawa Gdzie jest pisanka? Potrzebne-Pisanka, lub coś co ją zastąpi np. piłeczka 
Dorosły chowa pisankę w dowolnym miejscu pokoju. Dziecko, które na ten czas 
wychodzi z pokoju lub zakrywa oczy, ma za zadanie odnaleźć ją na podstawie 
wskazówek. Jeśli dziecko znajduje się daleko od jajka, dorosły mówi: zimno, jeśli 
blisko – mówi: ciepło. Gdy dziecko jest bardzo blisko celu, mówi: gorąco. Po 
znalezieniu pisanki szukające dziecko określa miejsce jej ukrycia i chowa ją przed 
dorosłym. 
2. Zestaw ćwiczeń ruchowych Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 
„Bajka o moim ciele” – wszyscy znajdują się w pozycji siedzącej i nazywają różne 
części ciała i jednocześnie wykonując konkretny ruch: 
- poznajemy swoje rączki, 
- rączki witają się z nóżkami, dotykamy swoje stopy, 
- paluszki spacerują dalej i spotykają kolanka, 
- po kolankach mamy brzuszek, głaszczemy i masujemy, 
- idą paluszki dalej i witają się z szyjką, kręcimy szyjką raz w jedna, raz w drugą 
stronę, 
- po szyi poznają paluszki buźkę, dotykają oczka, nos – liczą dziurki w nosie, dotykają 
brodę, 
- paluszki – wędrowniczki głaszczą włosy i spotykają uszy, liczą uszy. 
- poprawianie fryzury. 
 
Ciekawe pomysły na zabawy z dzieckiem znajdziemy również tutaj: 
 
https://prezi.com/p/moomdq4k2bmy/untitledpresentation/? 
fbclid=IwAR1cT2xKqb_ZjKpkwcZvPNXAGQctHD7wyjpDu_fPEwBqMSjUz 
BtxVR_4rsY&present=1 
 
3. Ćwiczenia logopedyczne. Zabawa słowna na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „ 
Na podwórku” Rodzic czyta wiersz a dziecko powtarza po nim sylaby. 
 
Gospodyni razem z dziećmi święconkę szykuje. 
O-ho, ho, ho! O-ho, ho, ho, 
jajeczka maluje. 
Biega kurka po podwórku i gdacze z radości. 
– Ko, ko, ko, ko. Ku, ku, ku, ku. 
Wita wszystkich gości. Kogut dumnie pierś wypina. 
– Ko, ko, ki, ku. 
Ale pięknie wyglądają twe jajka w koszyku. 



4. Ćwiczenia fonacyjne Kury na podwórku. 
Dzieci powtarzają za Rodzicem sylaby z wiersza: O-ho, ho, ho! Ko, ko, ko, ko! Ko, 
ko, ki, ku. Ku, ku, ku, ku! na różne sposoby: głośno, cicho, wesoło, smutno, 
dynamicznie, spokojnie. 
 
4. Ćwiczenia oddechowe Koszyczek i jajeczka. 
Rysunek koszyczka dla dziecka, słomki, kolorowe, małe jajka wycięte z papieru. 
Dziecko otrzymuje rysunek koszyczka i kolorowe, papierowe pisanki. Ma za zadanie 
przenieść pisanki do koszyczka za pomocą słomek. Kładzie słomkę na papierowym 
jajku, wciąga powietrze w słomkę, zasysając jajko, przenosi je do koszyka.

  
 



 
 

 
 
 
 
 
4. Praca plastyczno-techniczna „Zajączek” wg własnego pomysłu np. z papierowej 
rolki lub wg poniższych propozycji: 
 
Propozycja I 
https://www.youtube.com/watch?v=RodXic0G-SE 
Propozycja II 
Potrzebne nam będą: skarpetka, ryż, sznurek, marker, nożyczki, ozdobna wstążeczka, 
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 

 

Zamieszczone materiały są propozycją do realizacji podstawy programowej. 
Proszę je wykonać stosownie do możliwości Państwa i dzieci. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8

