
 

 

Niepubliczne Przedszkole Miś  

nauczanie zdalne gr. Uszatków, dn. 2.04.2021r 

Temat dnia: Zagadkowe święta… 

 
Źródło obrazka buzz.gazeta.pl 

/ 

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. „Słonko świeci – deszcz pada”  - zabawa orientacyjno – porządkowa 

Pokój proszę podzielić na dom i ogród. Uszatek maszeruje do dowolnej muzyki. Kiedy 

Rodzic mówi słonko – Uszatek wychodzi z „domu” do „ogrodu”, spaceruje, podskakuje. 

Na zawołanie deszcz pada Uszatek szybko wraca do „domu”. 

 

 

 

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


3. Wysłuchanie  Opowiadanie pt. „Historia żółtego kurczątka” 

Proszę przeczytać Uszatkowi opowiadanie a następnie zadać pytania  

- kto był głównym bohaterem  opowiadania? 

- gdzie mieszkało kurczątko i z kim? 

- dlaczego rodzice nie mieli czasu dla kurczątka? 

- co zrobiło kurczątko i kogo spotkało? 

- komu potrzebne są Święta Wielkanocne? 

 

„Historia żółtego kurczątka” 

  
Źródło obrazka kreatywnapedagogika.wordpress.com 

 

Na wiejskim podwórku, w przytulnym kurniku, mieszkało sobie śliczne kurczątko ze 

swoją mamą - kurką i tatą - kogutem. Mama kura uczyła je dreptać po podwórku i 

wygrzebywać pazurkami z ziemi pyszne ziarenka i robaczki. Takogut pokazywał, jak 

trzeba wsakiwać na płot i piać donośnie - kukuryku. Oboje rodzice bardzo kochali swoje 

maleństwo. Aż nagle, któregoś dnia, a było to wczesną wiosną, kurczątko spostrzegło, ze 

rodzice nie mają już dla niego tyle czasu. 

- Pii, pii... pobaw się ze mną, mamo - prosiło. 

- Ko, ko, ko - gdakała kura, nie mam dzisiaj czasu, muszę znieść dużo jajek, ko, ko, ko 

Wielkanoc już blisko! Pobaw się samo moje Maleństwo. 

I kura poszła znosić jajka. 

Kurczątko pobiegło do taty koguta. 

- Pi, pi... Nudzi mi się...Pobaw się ze mną tatusiu! 



- Kukuryku! Nie mam dziś czasu, muszę obudzić gospodynie i ogłosić całemu światu, że 

Wielkanoc już blisko. Pobaw się samo Maleństwo i kogut wskoczył na płot wołając 

donośnie - kukuryku! 

Obrażone kurczątko poszło w świat. Na łące spotkało baranka. 

- Bee, bee dokąd idziesz Maleństwo? Takie małe kurczątka nie powinny oddalać się same 

od domu, bee... 

- Pi, pi... Przez tę Wielkanoc nikt nie ma dla mnie czasu. Komu w ogóle potrzebne są te 

Święta? 

- Jak to, bee... Nie wiesz? No to posłuchaj: 

Święta potrzebne są kwiatom, żeby mogły kolorami przystroić świat. 

Święta potrzebne są mamusiom, żeby mogły upiec pyszne wielkanocne ciasta baby i 

mazurki. 

Święta potrzebne są tatusiom, żeby mogli zaczarować jajka w kolorowe pisanki.  

Święta potrzebne są też dzieciom, żeby mogły znaleźć prezenty od wielkanocnego 

zajączka i oblewać się wodą w Lany Poniedziałek. 

- Aha! Pi, pi teraz już rozumiem, muszę szybko przeprosić rodziców, że byłem 

niegrzeczne, a potem pobiegnę sprawdzić, czy wszystko już gotowe do Wielkanocy, pi, 

pi. Do widzenia baranku! 

 

4. Co po kolei? – układanie historyjki obrazkowej  

 

Poniżej wklejam Państwu link do gry, w której Uszatek ma za zadanie z Państwa pomocą 

oczywiście  ułożyć obrazki z historii żółtego kurczaka w odpowiedniej kolejności.  

https://learningapps.org/watch?v=pmndnri2321 

Jeśli Państwo chcą można wydrukować PDF z obrazkami do opowiadania i ułożyć 

kolejno na dywanie.  

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pmndnri2321


4. „Walka paluszkowa” – zabawa wyciszająca, zapewniająca rozładowanie napięcia 

oraz daje możliwość wyładowania energii. 

 

Źródło obrazka pieknoumyslu.com 

Rodzic i Uszatek ustawiają palce dłoni w pary (kciuk do kciuka, wskazujący do 

wskazującego itd.), a następnie kolejno, palec po palcu, naciskają palcami na siebie. 

Potem naciskają na siebie wszystkimi paluszkami obu rąk jednocześnie. Zabawę 

powtarzamy kilka razy  dla dzieci jest to bardzo ważne kiedy rodzic bierze udział w 

zabawie/ćwiczeniu. 

5. „Wielkanocni goście” – praca plastyczna 

 

 

 

  

                                                                                   

źródło obrazka gawex.pl 

Dziś także wykonujemy wybraną prace plastyczną z załącznika pt. propozycje prac 

plastycznych gdzie mają Państwo 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

