
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Uszatków, dn. 1.04.2021r 

Temat dnia: Przedszkolak poznaje wiosenne i wielkanocne zwyczaje 

 

Piosenka na ten dzień  

Pomuzykujmy - Święta Wielkanocne 

https://www.youtube.com/watch?v=hz6UOR5qyIc 

 

1. „Mówię jak robot” – zabawa dźwiękonaśladowcza.  

Rodzic prosi dziecko o przedstawienie się imieniem i nazwiskiem, naśladując robota. 

Dziecko może wymyślić, jakie miałoby imię, gdyby było robotem. 

 

2. Wprowadzenie do tematu zajęć 

Rodzic rozpoczyna zajęcia od pogadanki dotyczącej obecnej pory roku i związanej z nią 

Świąt Wielkanocnych. Pomogą Państwu w tym zagadki słowne, które dotyczyć będą 

opowiadania. Zagadki te są dołączone jako PDF o nazwie zagadki wielkanocne. 

3. „Czary – mary” zabawa ruchowo – naśladowcza 

Rodzic mówi zaklęcie: „Czary – mary obracam się na pięcie, różdżką robię zaklęcie, 

niech się wokół wszystko zmieni, niech moje dziecko w ... (słoneczko, bazie-kotki, 

zajączka, kurczaczka, baranka) się zamieni”. Proponuje później zamiane miejsc Uszatki 

na pewno będą się bardzo dobrze bawić kiedy Rodzice także będą naśladować np.  

baranka   

https://www.youtube.com/watch?v=hz6UOR5qyIc


4. Wysłuchanie  „Bajeczki wielkanocnej” Agnieszka Galica 

Proszę przeczytać Uszatkowi bajkę a następnie zadać pytania  

- co robiło słonko? 

- kogo po kolei słoneczko zapraszało na święta? ( wybór odpowiednich sylwet znajdą je 

Państwo w osobnym pliku PDF pt sylwety) 

- czy bazie, kurczaczek, zajączek, baranek świętują razem z nami przy wielkanocnym 

stole? 

- jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? 

 

Agnieszka Galica „Bajeczka wielkanocna” 

 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe 

Kotki zaczęty wychylać się z pączków. 

- Jeszcze chwilę - mruczały wierzbowe Kotki - daj nam jeszcze pospać, dlaczego już 

musimy wstawać? 

A Słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze 

tyle roboty. 

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało 

dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka - puk, puk! i przygrzewało mocno. 

- Stuk-stuk! - zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się 

malutki Kurczaczek. 



Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną 

kokardką. 

- Najwyższy czas - powiedziało - to dopiero byłby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na 

Wielkanoc. 

Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało promykami świeżą trawę, 

aż w bruździe pod lasem 

znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę. 

- Co się stało, co się stało? - Zajączek przecierał łapką oczy.  

- Już czas, Wielkanoc za pasem - odpowiedziało Słońce - a co to były za święta bez 

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę 

obudzić jeszcze kogoś.  

- Kogo? Kogo? - dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

- Kogo? Kogo? - popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie. 

- Kogo? Kogo? - szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. I wtedy Słońce przyprowadziło 

do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi. 

- To już święta, święta - szumiały wierzbowe Kotki, słońce głaskało wszystkich 

promykami, nucąc taką piosenkę: 

W wielkanocny poranek 

Dzwoni dzwonkiem Baranek, 

A Kurczątko z Zającem 

Podskakuje na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

Robiąc miny słodkie, 

Już wyjrzały z pączka, 

Siedzą na gałązkach, 

Kiedy będzie Wielkanoc? 

Wierzbę pytają. 

 

 

 



5. „Kołyska” – zabawa wyciszająca, rozwijająca nawyk skupiania uwagi i 

zrozumienia. 

 

Źródło obrazka pieknoumyslu.com 

Rodzic i Uszatek siadają na dywanie w pozycji półleżącej. Nogi zginają w kolanach, 

ustawiając je w pozycji na krzyż, ręce oplatają na kolanach, głowy chowają. Następnie 

delikatnie kołyszą się do przodu i do tyłu oraz na boki. Zabawę powtarzamy kilka razy  

dla dzieci jest to bardzo ważne kiedy rodzic bierze udział w zabawie/ćwiczeniu. 

 

6. „Wielkanocni goście” – praca plastyczna 

 

 

 

  

                                                                                   

 

źródło obrazka gawex.pl 

W załączniku pt. propozycje prac plastycznych mają Państwo moje propozycje prac 

plastycznych  Proszę oczekiwać także filmików z wykonaniem niektórych z nich  

W trakcie przerw w zajęciach proponuję naukę piosenki oraz układu ruchowego do niej  

Pomuzykujmy - Święta Wielkanocne 

https://www.youtube.com/watch?v=hz6UOR5qyIc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hz6UOR5qyIc

