
Wtorek 30.03.2021. 

Temat dnia: Zajączek wielkanocny 

1. „Wielkanocne zajączki” – nauka wiersza o tematyce wielkanocnej.

Siedzi zajączek na zielonej łące.
Przychodzi jego sąsiad i noskiem swym wącha.
Nastawiają uszu pełni animuszu.
chowają pisanki w trawie i w sasanki.
Niebieskie i czerwone.
czy będą znalezione?

2. „Siedzi  zajączek  ” –  zabawa  paluszkowa.  Dzieci  ilustrują  ruchem  dłoni  i  palców
powtarzany tekst:

Siedzi zajączek na zielonej łące. (prawy kciuk przytrzymuje złożony palec serdeczny
i mały; palce: wskazujący i środkowy są wyprostowane i poruszają się jak uszy zająca)

Przychodzi jego sąsiad i noskiem swym wącha. (powtarzają czynności lewą ręką)

Nastawiają uszu pełni animuszu. (obracają dłonią, kierując „uszy” we wszystkie strony)

chowają pisanki w trawie i w sasanki. (składają „uszy” do siebie)

Niebieskie i czerwone (machają prawą ręką, potem lewą)

czy będą znalezione? (odchylają ręce w bok)

3. „Wielkanocny zajączek” – praca plastyczna według własnego pomysłu (kolorowanie,
wydzieranka, malowanie farbami itp.)





MATERIAŁ DLA 3 - 4 LATKÓW: Iza B.,  Marcel P., Filip D., Ania i Weronika K., Ala K.,
Oliwier S., Bruno G.,Filip K., Ala P., Antoni K., Ola T., Juliusz Z.;

Pokoloruj zajączka, wytnij, sklej, zostaw otwór na rękę. Pacynka do zabawy tematycznej.



„Zajączek” – zabawa ruchowa 

Dziecko jest zajączkiem. Skacze skokami zajęczymi, na sygnał dźwiękowy kuli się, zwija
się w kłębuszek i „śpi”.

MATERIAŁ  DLA 5  LATKÓW: Olivier  C.,  Tomek K.,  Kacper  K.,  Paweł  M.,  Natalia  P.,
Julia S.

1. „Zajączek  skacze” -  zabawa  ruchowa  -  matematyczna  (naśladowanie  zachowań
zająca połączone z liczeniem skoków).

2. Swobodne wypowiedzi na temat wyglądu zająca.

MATERIAŁ  DLA 6  LATKÓW: Amelia  D.,  Magdalena  P.,  Ala  T.,  Julian  Z.,  Patryk  K.,

Klara R.

1. Opisywanie wyglądu zająca na podstawie ilustracji (głowa, uszy, tułów, łapy). Poprawne

budowanie zdań prostych i złożonych.

2. Utrwalenie poznanych liter. Ćwiczenia w czytaniu.

3. Ćwiczenia w przeliczaniu, wskazywanie największej liczby (K.P. 4s. 3 z. 1).
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