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

02.03.2021r. - piątek
Temat tygodnia: Wielkanocne zamieszanie
Temat dnia: Czy jesteśmy przygotowani do Wielkanocy?

Cele:
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• usprawnianie motoryki małej,
• poznanie wielkanocnych zwyczajów,
• rozwijanie mowy i myślenia.

„Wielkanocna gimnastyczka smyka”
• „Zajączki się budzą” – dzieci leżą na brzuchu z rękami pod głową. Na 

klaśnięcie w ręce rozprostowują ręce i unoszą je wraz z nogami nad podłogę.
• „Zajączki skaczą” – układamy na dywanie różne rzeczy jakie mamy pod ręką 

i przeskakujemy nad nimi z prawej strony na lewą i z powrotem. Zabawę 
prowadzimy 6-krotnie.

• „Rzuć do mnie jajem” – ustawiamy się naprzeciwko z dzieckiem trzymając w
ręce piłkę/zwiniętą skarpetkę. Rzucamy do siebie nawzajem. Przy każdym 
rzucie, w którym uda się złapać pisankę, para oddala się od siebie o jeden krok.
Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

• „Pisanka na łyżce” – dziecko dostaje łyżkę i pisankę. Ma za zadanie dobiec 
na drugą stronę pokoju trzymając w ręku łyżkę, a na niej pisankę. Jeśli pisanka 
upadnie, należy wrócić na początek. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie bawiąc 
się wspólnie z Rodzicami/ rodzeństwem.  

• „Spacer wielkanocnych zwierząt” – dziecko naśladuje chód wybranych przez
siebie zwierząt – kurczątka, baranka, zajączka lub kury. Na jedno klaśnięcie 
dziecko siada w siadzie skrzyżnym na dywanie. Na dwa klaśnięcia – spaceruje.
Zabawę prowadzimy 4-krotnie.

„Zwyczaje wielkanocne”
Usiądźcie na chwilę. 
Przypomnijmy sobie jakie są  zwyczaje wielkanocne w Polsce i jak to było dawniej.
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA&t=1s

„Skoczny zając”- zabawy ruchowe
Przygotowujemy ukrytą w dłoni małą np. sikawkę – jajeczko. Recytujemy wiersz, a 
dziecko wykonuje wymienione w treści utworu czynności. Na zakończenie (słowa: 
Śmigus-dyngus - słychać krzyk…) delikatnie oblewamy dziecko wodą (zaskoczmy je, 
aby się nie spodziewało). Zabawę możemy powtórzyć kilka razy.

Skacze zajączek polną dróżką.
Tupie raz prawą, raz lewą nóżką.

Śmieszne jajeczko trzyma w swych łapkach.
To nie jajeczko, ale sikawka!

Śmigus-dyngus!- słychać krzyk.
Psik, psik, psik!- zając znikł.

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA&t=1s


„Jak to było dawniej?”
Dawniej śmigus i dyngus to były dwa różne obyczaje wielkanocne.
Dyngus polegał na chodzeniu młodzieży po domach i zbieraniu datków w postaci:
jajek, wędlin i ciast.
Śmigus polegał na uderzaniu na szczęście rózgą wierzbową z baziami, która 
wcześniej była święcona w Niedzielę Palmową.

„Zagadki Wielkanocne”

Jajka ozdabiane,
Pięknie malowane.
 /pisanki/

Pośrodku pięknych pisanek,
Stoi bielutki cukrowy… 
/baranek/

Znajdziesz w niej bazie,
Bukszpan – roślin wiele,
Tydzień przed Wielkanocą
Święcisz ją w kościele. 
/palma wielkanocna/

Długie ma uszy,
Jeszcze dłuższy skok!
Na słodkości od niego
Czekasz cały rok!
/zajączek/

Żółciutka kuleczka,
Co wychodzi z jajeczka.
/kurczaczek/

Pyszne ciasto na święta podane,
Najlepiej smakuje lukrem polane! 
/baba wielkanocna/

Z ziarnami lub biały,
Najlepszy jest świeży.
A jego kromeczka
Też w koszyczku leży. 
/chleb/

W ten dzień woda wokoło się leje,
Każdy z nas, choć mokry, co chwila się śmieje.
/śmigus – dyngus/



„Tradycyjny koszyk wielkanocny”
Zobaczcie jakie potrawy należy włożyć do koszyka wielkanocnego!
https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ

„Wielkanocny koszyczek” – praca plastyczna. 
Poproś rodziców o wydrukowanie obrazka i pokoloruj go.

Możesz też wykonać Święconkę – interaktywną kartę pracy (załącznik pdf)
Wystarczą kredki, nożyczki i klej aby wykonać interaktywną, ruchomą kartę pracy.

1. Dziecko koloruje koszyczek oraz elementy święconki na płatkach i listkach. 
Może także pokolorować pozostałe elementy i ozdobić je w dowolny sposób.

2. Wycina kwiatek oraz listki. 
3. W koszyczku, w zaznaczonych miejscach przykleja najpierw listki, a później 

kwiatek. Zagina płatki i listki ukrywając święconkę.
Życzymy miłej zabawy!
Podczas składania można posłuchać piosenki: „Święta Wielkanocne”
https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g&t=30s

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ


Bajka pt. „Kacze przygody”.
https://www.youtube.com/watch?v=rYS4imgwkuI
Bajka na dobranoc. Zapraszamy do obejrzenia historii kaczuszek siostrzyczek, które 
za namową troskliwej mamy, wyruszają w pełną zabawnych perypetii podróż w 
poszukiwaniu ukrytego skarbu. Kacze przygody to dawka dobrego humoru i 
wzruszeń dla całej rodziny.

Wielkanoc to pora radosna,
Życzymy więc świąt kolorowych jak wiosna,

W koszyczku smakowitości,
Na stole obfitości,

A w sercach dużo, dużo miłości.
Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek

Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek…
Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,

Bogatego zająca i kurczaków puszystych
Świątecznego nastroju, lukrowego baranka,

Mokrego śmigusa-dyngusa 
życzymy wszystkim Rodzicom i Dzieciom
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