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

30.03.2021r. - wtorek
Temat tygodnia: Wielkanocne zamieszanie
Temat dnia: Wielkanoc w kurniku

Cele:
• rozwijanie zainteresowania światem przyrody,
• bogacenie słownika dzieci,
• stymulowanie mowy,
• rozwijanie poczucia rytmu,
• ćwiczenie umiejętności matematycznych.

Co słychać na podwórku? 
Wiersz Ewy Stadtmuller
Rodzic odczytuje wiersz, a następnie zadaje pytania do jego treści:

• Jakie zwierzęta pojawiły się w wierszu? (kogut, kwoka, kurczak, indyk, kaczka, 
gąska)

• Gdzie można je spotkać? (w kurniku)
• Jakie dźwięki wydawały? (indyk: gul, gul, gul; kaczka: kwa, kwa, kwa; gąska 

idzie: tup, tup, tup)
• Czyim dzieckiem jest pisklątko? (tato-kogut, mama-kwoka)
• Na kogo wyrośnie mały pisklak? (na koguta lub kurę)
• Dlaczego indyk dumnie kroczy? (Indyk ma korale i wygląda jak król)
• Co to jest drób? (jest to określenie ptaków hodowanych ze względu na mięso, 

jaja, pierze, m.in.: kura, kogut, kaczka, indyk, gęś)

Tato kogut pięknie pieje,
mama kwoka gdacze,
ja cichutko popiskuję,
bo jestem pisklaczek.

Indyk kroczy w swych koralach,
dumny niczym król.

Już od rana się przechwala:
gul, gul, gul, gul, gul.

Kaczka cieszy się, bo piątkę 
ślicznych dzieci ma,

wciąż ustawia je i liczy,
kwacząc kwa, kwa, kwa.

Za nią gąski więc gęsiego 
idą: tup, tup, tup.

I gęgają wesolutko:
Niechaj żyje drób! 



„Wesołe kurczaki”- zabawa ruchowo-ortofoniczna (zachęcamy wszystkich 
domowników). 
Dziecko swobodnie chodzi po pokoju naśladując kurczaka. 

• Na hasło: Kurczaki uczy się latać! – dziecko zatrzymuje się, wykonuje głęboki 
wdech nosem i podnosi ręce do góry, przy wydechu opuszcza ręce, naśladuje 
ruch ptasich skrzydeł. 

• Na hasło: Kurczaki się witają! – dziecko podchodzi do domowników i wita się 
wołając: pi, pi, pi. 

• Na hasło: Kurczaki jedzą! – „kurczaczek” biega po pokoju udając dziobanie 
ziarenek i popijanie wody.

„Na wiejskim podwórku” - zagadki słowne
Rodzic opisuje wygląd drobiu (kury, koguta, kaczki, indyka, gęsi), a dziecko próbuje 
odgadnąć o kim mowa, np. ma krótkie nóżki, długą szyję, jej pióra mogą być białe. 
Następnie dziecko może zadać zagadkę Rodzicowi.

„Kolorowe pisanki”- zachęcam do zabawy matematycznej.
Możecie wyciąć najpierw z kolorowego papieru kilka niewielkich sylwet jajek lub 
dziecko może pokolorować je samodzielnie, rodzic rysuje dziecko koloruje lub 
wydrukować :-) Poproście rodziców lub narysujcie sami dwa koszyczki i włóżcie tam
wasze pisanki. Policzcie ile pisanek jest w jednym koszyczku, a ile w drugim? Gdzie 
jest więcej, a gdzie mniej? 
Uwaga! Proszę o zachowanie pisanek do zabawy w następnym dniu :-)

Zabawna wiosenna piosenka " Wyszła kura na podwórze" - Centrum Edukacji 
Anna Machmar
Muzykowanie przy piosence – potrzebne materiały: tarka z drobnymi oczkami, łyżka 
metalowa i packa na muchy.
https://www.youtube.com/watch?v=VuepDpI9124

Wyszła kura na podwórze,
Spodobało się tam kurze.

https://www.youtube.com/watch?v=VuepDpI9124


2x
Drapu - drap jedną z łap,
Jest robaczek to go - cap!

Na podwórzu dużo kurzu,
Piórko, trawka i sadzawka.

2x
Drapu - drap jedną z łap,
Jest robaczek to go - cap!

Kamyk, kwiatek i dżdżownica,
Jaka piękna okolica.

2x
Drapu - drap jedną z łap,
Jest robaczek to go – cap!

„Wielkanoc z dinozaurami”
Zapraszamy do zabawy ruchowej: 
https://www.youtube.com/watch?v=FfwAlxcPD8Q

„Zakodowane pisanki” - ozdabianie pisanek wg koloru i wzoru 

„Ozdabiamy pisanki on-line”
https://view.genial.ly/6044f2b89a55b40d2726a437/interactive-content-ozdabiamy-
pisanki?fbclid=IwAR2styFx7Py5keNwISS9tB7DiQUR33ubn4n4xoYhao2O172E-
Iigx0qbGkQ

„Kartka świąteczna”Zachęcamy do wykonania kartki wielkanocnej z elementami 
kury i kurczaków oraz pisanek.   

https://view.genial.ly/6044f2b89a55b40d2726a437/interactive-content-ozdabiamy-pisanki?fbclid=IwAR2styFx7Py5keNwISS9tB7DiQUR33ubn4n4xoYhao2O172E-Iigx0qbGkQ
https://view.genial.ly/6044f2b89a55b40d2726a437/interactive-content-ozdabiamy-pisanki?fbclid=IwAR2styFx7Py5keNwISS9tB7DiQUR33ubn4n4xoYhao2O172E-Iigx0qbGkQ
https://view.genial.ly/6044f2b89a55b40d2726a437/interactive-content-ozdabiamy-pisanki?fbclid=IwAR2styFx7Py5keNwISS9tB7DiQUR33ubn4n4xoYhao2O172E-Iigx0qbGkQ
https://www.youtube.com/watch?v=FfwAlxcPD8Q
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