
Wtorek 30.03.2021r. 

Temat kompleksowy: “Wielkanoc”
Nasz dzisiejszy temat dnia to: „ Kurczaczki i zajączki”

1. „Wielkanocny zajączek” – zajęcia z profilaktyki logopedycznej 

„ Wielkanocny zajączek”

Wielkanocny zając dzieci wysuwają wargi do przodu i poruszają nimi w prawą i lewą stronę.

z pyszczkiem z czekolady górnymi zębami lekko nadgryzają dolną wargę – udając zajączki.

spotkał się z kurczaczkiem pi,pi,pi – piszczą jak kurczaczki.

i barankiem z waty. beee, beee, beee – naśladują beczenie baranka

życzenia świąteczne przesyłają całuski: cmokają rączkę, nabierają powietrza nosem

sobie przesyłali, i ustami zdmuchują całusa z ręki

Aż do kosza z pisankami

wszyscy powpadali:

Wielkanocny zając wysuwają wargi do przodu i poruszają nimi w prawa i lewą stronę. 

z pyszczkiem z czekolady, górnymi zębami lekko nadgryzają dolną wargę – udając zajączka.

cukrowy kurczaczek pi,pi,pi – piszczą jak kurczaczki

i baranek z waty beee, beee, beee – naśladują beczenie baranka.

2. Zabawa muzyczno – ruchowa  „Pisanki”. Muzyka dostępna na dysku. 

Zachęcam do kilkukrotnego odtwarzania muzyki w celu przyswojenia tekstu. Łatwo wpada w
ucho nawet to najmłodsze  ;) a układ ruchowy pomoże w lepszym zapamiętaniu. 

Dzieci siedzą na podłodze.
Podczas śpiewania części I, pokazują ruchy wskazane poniżej.

Podczas śpiewania części II dzieci palcem wskazującym malują w powietrzu lub na 
dywanie, bądź na załączonej karcie grafomotorycznej wzory wskazane w refrenie. Na 
początku rodzic może wykonać wskazany wzór na pleckach dziecka jako masażyk.



Część I – Śpiewanie i pokazywanie
Pisanki, pisanki dziś pomalujemy,
/zataczamy rękami kształt jajka w powietrzu/
Wielkanoc, Wielkanoc razem świętujemy. /x2
/klaszczemy w ręce/
Przygotuj swe rączki i rozgrzej paluszki,

/wyciągamy prawą rękę, wyciągamy lewą rękę, poruszamy palcami/ 
malują starszaki, malują maluszki /x2
/wyciągamy rękę w górę, pokazujemy ręką na dół/

Część II – Śpiewanie i malowanie

Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, 
/malujemy zygzak zgodnie z kierunkiem w tekście/ 
fala, fala,
/malujemy rytmicznie dwie fale/
kropka, kropka, kropka – STOP! /x2
/malujemy rytmicznie trzy kropki, na słowo „stop!” przestajemy malować/





3. „ Wielkanocne zgadywanki” – rozwiazywanie wielkanocnych zagadek

 Ma złociste rogi

i kożuszek biały.

nie biega po łące,

bo z cukru jest cały baranek cukrowy

 Wykluły się z jajek,

są żółciutkie całe.

Będą z nich kogutki

albo kurki małe.  kurczaczki

 Leżą w koszyczku 

pięknie ułożone.

W kolory i wzory

mocno ozdobione.  pisanki

 Jest cały z czekolady

w świąteczny poranek

z kurczaczkiem i barankiem 

stoi wśród pisanek.  zajączek

4.  Domowa pisanka  XXL –  Zanim  przystąpimy  do  tworzenia  pisanki,  możemy  zacząć
wspólne  porządki  wśród  zabawek  naszych  dzieci.  Segregujemy  zabawki  tworząc  zbiory
(lalek,  klocków,  misiów,  figurek,  piłeczek  itd.).  Dziecko  może  nazywać  powstałe  zbiory.
Prosimy również o przeliczenie elementów i podanie ich ilości przez dziecko, np. „To jest
zbiór lalek. Jest w nim 5 elementów”. 

Zaczynamy  od  nadania  kształtu  naszej  pisance  –  pytamy  dziecko  jaki  kształt  musi
„narysować” Za pomocą sznurka, włóczki, sznurówek lub pojedynczych elementów dziecko
tworzy kształt pisanki. Następnie wybiera elementy, którymi będzie ją „ozdabiać”. Przy tym
ćwiczeniu możemy również poćwiczyć rytmy – rodzic układa wzór na pisance a zadaniem
dziecka  jest  odwzorowanie  go  pod  spodem.  Zachęcamy  do  dzielenia  się  zdjęciami
powstałych pisanek ☺. 



4. Zachęcam do zabaw muzyczno – ruchowych „ Taniec piskląt w skorupkach” 
https://www.youtube.com/watch?v=lkindf30LJ8  ,   

oraz „ Zając – zabawa wielkanocna i nie tylko” https://www.youtube.com/watch?
v=wHBttUjMPHc a na pewno czas w domu upłynie Wam miło i przyjemnie 

Dobrej zabawy  

Pozdrawiam p. Paulina 
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