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

31.03.2021r. - środa
Temat tygodnia: Wielkanocne zamieszanie
Temat dnia: Skoczny zając

Cele:
• poznanie wielkanocnych zwyczajów,
• ćwiczenie umiejętności matematycznych,
• rozwijanie umiejętności plastycznych,
• rozbudzanie ciekawości poznawczej.

DRODZY RODZICE,
JUTRO JEST PRIMA APRILIS, BARDZO PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE 
PSIKUSA DLA DZIECKA, TAK ŻEBY TEGO NIE WIDZIAŁO - NP. 
MINIMARCHEWKI LUB RZODKIEWKĘ ZAPAKOWANĄ W PAPIEREK 
PO CUKIERKU :-)

Poszukiwania prezentów od zająca zajączka wielkanocnego
Rozmowa  z  dzieckiem  na  temat  tradycji  szukania  prezentów  od  zajączka
przywędrowała  do  nas  z  Niemiec.  Podobną  do  niemieckiej  tradycję  mają  także
Francuzi.  Tam  zwyczaj  jest  tak  silny,  że  organizowane  są  nawet  poszukiwania
czekoladowych  jaj  w  parkach  miejskich.  W  Polsce  istnieje  zwyczaj  chowania
upominków (np. czekoladowych jajeczek) w ogrodzie czy zakamarkach mieszkania.
Prezentów dzieci  szukają przed lub po śniadaniu wielkanocnym.

„Hopla, hopla!”- zapraszam do słuchania piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c

Śpiewające Brzdące - Hopla, hopla!

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa
Skacze zając hopsasa! (4x)

1. Wskoczył zając do kurnika,
Zebrał jajka do koszyka.
Z nich pisanki zrobił sam

I w ogródku schował nam.

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa
Skacze zając hopsasa! (2x)

2. Już pisanki znaleźliśmy,
Były w trawie i wśród liści.

Ozdobimy nimi dom,
Bo pisanki po to są.

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa
Skacze zając hopsasa! (4x)

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c


Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
• Jak nazywa się dom, w którym mieszkają kury, oraz po co do tego miejsca 

poszedł w piosence zając?  (Kury mieszkają w kurniku. Zając poszedł do 
kurnika po jajka)

• Co zając zrobił z jajek? (Zając zrobił z jajek pisanki)
• Gdzie zając schował pisanki? (Zając schował pisanki w ogródku)
• Gdzie dzieci znalazły pisanki? (Dzieci znalazły pisanki w trawie, wśród liści)
• A wy potraficie kicać jak króliczki…? 

“Zając w kurniku” – zabawa matematyczna. 
Zapraszam do stołu, korzystając z wcześniej przygotowanych pisanek (z 
poprzedniego dnia), policzcie je razem z dzieckiem. Rodzicu poproś, aby dziecko 
zamieniło się w zajączka skacząc okrąża stół podczas mówienia rymowanki „Skacze 
zając…” , w tym czasie chowamy kilka pisanek, dziecko wraca i próbuje 
odpowiedzieć, ile jaj - pisanek jest na stole, a ile zniknęło, po udzieleniu prawidłowej
odpowiedzi zabawa rozpoczyna się od nowa.

„Skacze zając po kurniku, nagle szybko znika.
Powiedz, ile jajek zabrał zajączek z kurnika.”

„Zajączki” – zabawa dydaktyczna. 
Karta pracy. Przyjrzyj się zajączkom i spróbuj policzyć zajączki zgodnie z tabelką 
oraz zaznaczyć kreskami ilość każdego rodzaju zajączków.

Gimnastyka przedszkolaka
Pod  linkiem znajduje się  fajna gra -  koło do losowania z różnymi ćwiczeniami. To, 
które wylosujecie należy wykonać. 
https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka

https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka


„Wielkanocne zwierzątko”
A może macie ochotę namalować coś farbami? Zachęcam do namalowania 
zwierzątka, które kojarzy wam się z Wielkanocą. Pamiętajcie „Pszczółki”, tak jak w 
przedszkolu zawsze sprzątamy po skończonej pracy :-)

LUB WYKONANIE ZAJACZKA Z DŁONI      POWODZENIA!
„Wielkanocny zajączek”

Obejrzyj obrazki. Opowiedz historyjkę.

Liczymy obrazki
Obejrzyj obrazki. Nazwij to co przedstawiają. Policz elementy na każdym obrazku. 
Gdzie jest najwięcej, a gdzie – najmniej?
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