
                             Piątek 10.04.2020 r. - propozycje działań.  

  

Temat dnia: Wielkanoc Królika  
  
Cele:   

- Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami.  

- Wdrażanie do uważnego słuchania.  

- Rozwijanie logicznego myślenia.  

- Rozwijanie sprawności manualnej.  

  

1. Zabawa badawcza „Jajko”.  

Rodzic demonstruje dziecku rozbite jajko kurze na talerzyku. Dziecko opowiada  

Rodzicowi, jak wygląda jajko, z czego się składa i jaką ma konsystencję. Dziecko 

opowiada, w jakiej postaci można spożywać jajko i do zrobienia jakich dań jest ono 

potrzebne.  Wspaniałą zabawą dla dziecka będzie wspólne przygotowanie jajecznicy 

na śniadanie. Proponujemy także wykorzystanie sprzętu multimedialnego                                 

i poszerzenie wiadomości dzieci i wspólne obejrzenie bajki o jakach. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A (propozycja ze strony MEN) 

  

                                  
  

2. „Królik – kuzyn zająca” D. Kossakowska– Rodzic czyta dziecku 

opowiadanie, dziecko uważnie słucha, odpowiada na pytania Rodzica.  

  

Królik Wawrzyniec jest kuzynem zająca Leopolda, który mieszka w lesie. Wawrzyniec 

często słyszał, jak Leopold opowiadał o Wielkanocy. Wtedy wszystkie dzieci czekają 

na prezenty od zajączka.  Zając mówi, że jest bardzo ważny w czasie świąt 

wielkanocnych. Królik zastanawiał się co tu zrobić, aby wszyscy mówili, że on też jest 

ważny w czasie świąt. Przyszedł mu do głowy pomysł znakomity.  

- Zacznę od malowania jajek – pomyślał królik. Dostał ich dużo od zaprzyjaźnionej kury 

i zabrał się do roboty. Kiedy były gotowe, włożył je do koszyka i poszedł w odwiedziny 

do znajomych.  

  

Rodzic czyta pytania, dziecko odpowiada.  

  

- Kim był królik Wawrzyniec dla zająca Leopolda?  

- O czym marzył Wawrzyniec?  

- Jaki pomysł przyszedł mu do głowy?  

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A


- Od kogo Wawrzyniec wziął jajka?  

- Do kogo poszedł z jajkami?  

  

3. Zając z rolki po papierze toaletowym.  Kolejne, bardzo proste zadanie dla 

dziecka. Potrzebne będą: rolka po papierze toaletowym, szary, brązowy i zielony 

papier, nożyczki, klej, czarny mazak. Dziecko wycina elementy zająca, nakleja we 

właściwych miejscach na rolce. Dorysowuje oczy, nos i buzię zająca.  I dekoracja 

wielkanocna gotowa.   

  

 

Do tego zadania proponujemy dziecku wysianie rzeżuchy na talerzyku z watą!  

  

                     

  

4. Rodzic czyta dziecku wielkanocne zagadki. Dziecko udziela odpowiedzi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



Wielkanocne zagadki  

  

 

Nie miauczą, lecz kwitną, 

białe albo szare. Znajdziesz 

je na wierzbie,  

gdy się kończy marzec. (bazie)  

  

Może być migdałowa, 

luksusowa, lukrowana, 

z rodzynkami,  

a każda zapachem kusi. (baba)  

  

Długie uszy, mały ogon, 

bardzo jest nieśmiały. I z 

ogonkiem, jak pomponik  

przez zielone pola goni. (zając)  

 

Jestem żółty, mały, puszysty i z 

jajka się wykluwam. Czy już 

wiecie, kto ja jestem?  

(kurczaczek)  

  

Upleciony ze słomy, z wikliny, 

chętnie nosi owoce, jarzyny. 

Podwieczorek też weźmie   

czasem, a i grzyby przyniesie z 

lasu. (koszyk)   

  

  

Jak się nazywa 

skorupka od jajek, co 

na Wielkanoc się 

przydaje? 

(wydmuszka)  

  

Ma dwa rogi, cztery nogi, 

z wełny kożuch na mróz 

srogi. Trawę skubie cały 

ranek,  

ten biały…(baranek)  

  

Kura je zniosła, mama 

przyniosła,  

ugotowała i dzieciom dała. 

(jajko)  

  

A jak nazywają się jajka: 

białe, żółte, ozdabiane, na 

Wielkanoc darowane? 

(pisanki)  

  

 

  

5. Czas na świąteczny relaks. Wykorzystaj sprzęt multimedialny i 

zagraj w świąteczne memory. 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b1

8455ee25536f_/index.html  (propozycja ze strony MEN) 

 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości. życzą  

wszystkim dzieciom i ich rodzicom  

wychowawczynie Wioletta Lipa i Wiesława Bączyk  

  

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/index.html

