
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Maluchów, dn. 10.04.2020r 

Temat dnia: Świąteczne wypieki  

 

1. „Zanieś koszyczek” – zabawa ruchowa równoważna 

Drogi Rodzicu pora „odkurzyć” koszyczek wielkanocny Proszę do 

koszyczka włożyć sztuczną pisankę lub ugotowane jajko. Wyznaczyć trasę 

przez cały pokój, na jej końcu niech znajduje się miejsce na którym dziecko 

postawi koszyczek. Następnie proszę ułożyć kartki papieru tak aby dziecko 

je przeskakiwało obunóż (z zachowaniem bezpieczeństwa). Zabawa polega 

na tym, aby dziecko skakało tak żeby pisanka nie wypadła z koszyczka. 

Zabawa kończy się w momencie ustawienia koszyczka w wyznaczonym 

miejscu. Powtarzajcie ją ile razy chcecie proponuje zamianę dziecko-rodzic 

Udanej zabawy 

 

2. „Świąteczne wypieki” 

Proszę wraz z dziwackie, obejrzeć zdjęcia załączone w scenariuszu. 

Przedstawiają one podstawowe potrawy, znajdujące się na wielkanocnym 

stole. Jeśli posiadają Państwo w domu książkę kucharską można także 

dziecku pokazać w niej przepisy wraz ze zdjęciami. Proszę o zwrócenie 

uwagi na charakterystyczne wypieki (mazurek, babka,)   
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3. „Kury znoszą jajka” – zabawa ruchowa 

Proszę wyznaczyć w pokoju linie startu i mety. Zadaniem dziecka jest 

przeniesienie przez ta trasę piłeczki (bądź tez innego przedmiotu) 

umieszczonej między udami. Proponuje urozmaicić trasę przeszkodami np. 

wyspami z poduszek, które dziecko musi ominąć przeskoczyć itp. Dla 

bardziej odważnych rodziców proponuje wręczyć dziecku jajko - nie 

koniecznie surowe  zamiast piłeczki 

 

4. „Mini występ” – prezentacja piosenki 

Drogie Misie cały tydzień na pewno słuchałyście i uczyłyście się piosenki 

Śpiewające Brzdące „Hopla, hopla”. Proszę abyście teraz zaśpiewały ją 

wspólnie z rodzicami oraz w trakcie śniadania wielkanocnego jako prezent 

dla całej rodziny  

 

5. „Pieczemy babkę” – opowieść ruchowa 

Proszę usiąść z dzieckiem na dywanie i czytając poniższy tekst ilustrować go 

ruchem: 

Zbliżały się święta Wielkanocne. Gospodyni pomyślała, że musi upiec jedno z 

tradycyjnych ciast. Wybór padł na babkę. Najpierw przygotowała sobie dużą 

misę. Wsypała do niej kilka garści mąki. W rekach rozgniotła masło i 

dosypała mąki. Wlała trochę mleka i dała sześć jaj. Rozbijała po kolei 



1..2…3…4…5…6. Pomieszała ciasto w misce. Raz jedna ręka raz drugą. Gdy 

ciasto było wymieszane dodała rodzynki i skórkę z pomarańczy. Pomieszała 

odstawiła, aby wyrosło….Musiała trochę poczekać 1…2…3…4…5…6. 

Przełożyła ciasto do formy i wstawiła do pieca. Po upieczeniu wyjęła 

pachnącą wspaniałą babkę. Ale zapach! 

 

 

 

ZADANIE SPECJALNE DLA RODZICA 

Kochany Rodzicu proszę Cię abyś uwierzył w swoje dziecko i pozwolił mu 

asystować przy tworzeniu jednej wybranej przez siebie potrawy 

wielkanocnej. Może być to cisto a nie musi, zwykłe obieranie jajek na sałatkę 

sprawie wiele frajdy Małemu Misiowi i pozwoli mu czuć się ważnym i 

potrzebnym w czasie przygotowań do świąt. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Zagadki i bajki  

Wielkanocne zagadki  

https://www.youtube.com/watch?v=WtAjoFC1u_A  

 

Wielkanocne bajki 

 

Kot Filemon 

 https://www.youtube.com/watch?v=8jAwhh9U81M  

 

Maks i Ruby 

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

 

Masza i Niedźwiedź  

https://www.youtube.com/watch?v=DjrqNi4rZyQ 
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