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Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie 

Temat kompleksowy: “Wielkanoc” 

Nasz dzisiejszy temat dnia to: Co kryje się w wielkanocnym koszyczku? 

         Wielkanocne potrawy 

 

Drogie dzieci, to już ostatnie dwa dni świątecznych tematów. Podsumowaniem niech 

będzie krótka prezentacja wykonana wspólnie z moją koleżanką jak również 

wielkanocna gimnastyka z jajkiem, a towarzyszyć niech Wam będzie urocza piosenka  

„ Znaki wielkanocy”. Wiem, że pogoda za oknem dopisuje, korzystajcie, dotleniajcie się, 

ale pamiętajcie też, że Wasi „Rodzice to nie roboty – zakasajcie rękawy” i pomóżcie im 

w przedświątecznych porządkach.  

 

1. Obejrzyjcie wielkanocną prezentację wykonaną przez nas dla Was ☺ 

https://view.genial.ly/5e82e6b2aafed90da9c9291d/presentation-wielkanocne-

zwyczaje?fbclid=IwAR3x1GQpfxe9AHGJyCOi6-IZeRDhUbx_LH28Z38zFhSt60Nb8x8bzKWooxg 

2. Wielkanocne ćwiczenia gimnastyczne 

• „Wyścig z jajem” 

Najoczywistsza aktywność wielkanocna jaka mi się nasuwa. Potrzebna będzie łyżka - 

drewniana lub zwykła, i jajko. Uwaga: żeby zminimalizować straty w jajkach i 

ewentualne porządku polecam sztuczne! 😉 Wyznaczamy start i metę, prosimy 

dziecko żeby przeniosło jajko na łyżce w taki sposób, aby nie spadło. Żeby nie było 

tak łatwo i przyjemnie, możemy mierzyć czas, zorganizować wyścig, zaproponować 

konkretny sposób poruszania się, np. tyłem, bokiem, stopa za stopą, na kolanach, 

wielkimi krokami, na palcach, na piętach, na bokach stóp, dołożyć przeszkody na 

które nie wolno nadepnąć, zawiązać oczy, z jajkiem między kolanami itd. Dziecko 

powinno starać się przez całą trasę trzymać wyprostowaną rękę. 

• „Jajeczka” 

Dzieci – jajeczka leżą na podłodze i przetaczają się z pleców na brzuch, nogi złączone, 

ręce uniesione za głową. 

• „Połóż jajko”   

Dziecko bierze do rączki ozdobne jajeczko, lub płaskie jajko – pisanka wycięte z 

papieru. Rodzic, lub starsze rodzeństwo prosi, aby  jajo położyć:  

-przed sobą, 

-za sobą,   

-pomiędzy nogami,  

-nad głową,  

-na głowie 
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W tle wspólnej zabawy polecam piosenkę „ Znaki wielkanocy” 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U. 

3.  Czas porządków, przygotowań przedświątecznych. Aby lepiej się sprzątało polecam 

świetną piosenkę https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w. 

4. W wolnej chwili wykorzystując muzykę „ Taniec piskląt w skorupkach”, którą już 

powinniście znać z poprzednich zajęć pokolorujcie pisanki tak jak chcecie. Następnie 

znajdziecie skorupkę, którą możecie połączyć z opaską, aby mieć gotowy strój do tańca. Nie 

zapomnijcie machać skrzydełkami ☺☺☺ 

M. Musorgski - "Taniec piskląt w skorupkach" z cyklu "Obrazki z wystawy" 

https://youtube.com/playlist?list=PLrbGdiFjt8bF_Du-Lg8l_IsSWLyecNLuT 

 

 

Życzymy Wam spokojnych, błogosławionych , rodzinnych Świąt 

Wielkiej Nocy. Niech Święta mimo, że w mniejszym gronie, 

niech  będą przepełnione miłością i uśmiechem, a troski i 

zmartwienia odejdą na dalszy tor.   

 

 

       p. Paulina, p. Malwina 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w
https://youtube.com/playlist?list=PLrbGdiFjt8bF_Du-Lg8l_IsSWLyecNLuT


 

 

 

 



 


