
Propozycje zabaw z dzieckiem w domu.
Gr. II „Pszczółki”

29.03.2021r. - poniedziałek
Temat tygodnia: Wielkanocne zamieszanie
Temat dnia: Wesoła Wielkanoc

Cele:
• poznanie wielkanocnych zwyczajów,
• kultywowanie wielkanocnych tradycji,
• rozwijanie umiejętności plastycznych,
• rozbudzanie ciekawości poznawczej.

Zabawa słowna „Wiosna jest…”
Dziecko szuka określeń do wyrazów podawanych przez Rodzica, np.: Wiosna jest… 
(zielona, ciepła, wesoła). Kwiaty są… (kolorowe, delikatne, pachnące).

Zabawa tropiąca „Czerwony kwiat”. 
Rodzic chowa w pokoju czerwony kwiatek wycięty z kolorowego papieru. Zadaniem 
dziecka jest odnalezienie go, postępując zgodnie z instrukcjami Rodzica, np.: Przejdź
trzy kroki do przodu! Skręć w prawo! Popatrz do góry!

Swobodna rozmowa na temat zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 
Rodzic informuje dziecko, że niebawem będziemy obchodzić Wielkanoc – wiosenne 
święta, które upamiętniają zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Z tymi świętami jest 
związanych wiele tradycji, np.: przygotowywanie palm, malowanie pisanek, 
pieczenie bab drożdżowych, święcenie pokarmów, organizowanie uroczystego 
niedzielnego śniadania, polewanie się wodą w poniedziałek wielkanocny. 
FILM – SYMBOLE WIELKANANOCNE – PLANETA BYSTRZAKÓW

https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU&t=2s


Zabawa ruchowa „Wielkanocne zajączki”. 
Rodzic włącza dowolne wesołe nagranie muzyczne. Dziecko-zajączek przemieszcza 
się po pokoju, skacząc obunóż. Na przerwę w nagraniu staje w bezruchu.

Zabawa on-line: Sudoku Wielkanocne
https://view.genial.ly/605cf4acc10c0c0d0f0a155a/interactive-content-sudoku-
wielkanocne

Zabawa badawcza „Jak jest zbudowane jajko?”. 
Rodzic przygotowuje trzy jajka – surowe, ugotowane na miękko i ugotowane na 
twardo. Wszystkie jajka są w skorupkach. Dziecko odpowiada na pytania Rodzica, 
np.: Skąd mamy jajka? Jak jajko wygląda w środku? Jak nazywają się jego 
poszczególne części? W jakiej postaci możemy zjeść jajka? 
Następnie Rodzic rozbija w miseczce surowe jajko, a także kroi na pół zarówno jajko
ugotowane na twardo, jak i ugotowane na miękko. A potem pyta, np.: Czym się różni 
białko jajka surowego od białka, które jest w jajku ugotowanym na twardo? Jak 
wyglądają żółtka w tych trzech jajkach?

„Bajka o jajkach”
Obejrzyj bajeczkę, jak to z tym jajkiem jest :-)
https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A

Praca plastyczna „Cukrowe pisanki”. 
Rodzic wręcza dziecku styropianowe jajko umocowane na wykałaczce (może być 
również wydmuszka). Zadaniem dziecka jest pomalowanie jajka farbą plakatową w 
wybranym przez siebie kolorze i jeszcze mokre należy obtoczyć w cukrze.
Zobacz: instrukcja wykonania. 
Następnie „cukrowe pisanki” można włożyć do doniczki z bukszpanem, którego 
posialiśmy w przedszkolu :-)

Kochane dzieci! 
Wielkimi krokami zbliżają się Świata Wielkanocne. 

Dzisiejszy dzień poświecimy na… porządki! 
Lubicie porządki? Oj nie słyszę? 

Niektóre z Was odpowiedziały "tak" bardzo cichutko ;-) 

Posłuchaj piosenki o sprzątaniu domu i spróbuj zatańczyć tak jak lubisz. 
Czy zgadasz się ze słowami: 

• „Skoro wszyscy razem w domu tym mieszkają/Wszyscy niech tak samo o 
porządek dbają”?

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

Każdy Przedszkolak zawija teraz rękawy i segreguje swoje zabawki, układa na 
półeczce książeczki, bierze ściereczkę i wyciera kurze :-) POWODZENIA :-)

Wychowawcy grupy:
Lidia Szołdra
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