
Wielkanoc 

Środa 07.04.2021 r.  

Temat dnia: 

Grześ 

polubił wieś 

Formy aktywności dzieci: 

Wiodąca aktywność – społeczno – emocjonalna 

Zdobywanie wiedzy o wsi i jej mieszkańcach, odróżnianie 

miasta od wsi,  

1.  Kogo spotkamy na wsi? 

rozpoznawanie zwierząt po odgłosach 

https://www.youtube.com/watch?v=fe0qGTCCayA&ab_channel=KAN

A%C5%81DLADZIECI-KUKURYKU 

 

2.  Gimnastyka – ćwiczenia równoważne 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo&ab_channel=WYGI

BASYTV-piosenkidladzieci 

3.  Dary ze wsi. 

https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4&ab_channel=BLI%

C5%BBEJPRZEDSZKOLA 

https://www.youtube.com/watch?v=5cT69xkHVh8&ab_channel=Kana

%C5%82dladzieci-Lulek.tv 

4.  Siała baba mak – zabawa ruchowa. Dziecko w rytm rymowanki chodzi 

po podłodze, wykonuje ruch siania – ręka sypie mak tylko z jednej 

strony na wysokości bioder, kolan, za plecy. Inny wg własnego pomysłu.  

https://www.youtube.com/watch?v=czyMVz3h8Oc&ab_channel=PIESI

OTV-PIOSENKIDLADZIECI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fe0qGTCCayA&ab_channel=KANA%C5%81DLADZIECI-KUKURYKU
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https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo&ab_channel=WYGIBASYTV-piosenkidladzieci
https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4&ab_channel=BLI%C5%BBEJPRZEDSZKOLA
https://www.youtube.com/watch?v=8E5JeRPT4E4&ab_channel=BLI%C5%BBEJPRZEDSZKOLA
https://www.youtube.com/watch?v=czyMVz3h8Oc&ab_channel=PIESIOTV-PIOSENKIDLADZIECI
https://www.youtube.com/watch?v=czyMVz3h8Oc&ab_channel=PIESIOTV-PIOSENKIDLADZIECI


5.  Przygotowanie wzoru – KDS – wzór 15. Dzieci ozdabiają różnymi 

fakturami; plasteliną, futerkiem, tekturą, papierem ściernym, folią 

spożywczą, i inne wg własnego wyboru.  

6.  Dla chętnych –„ Domki dla zwierząt” – ćwiczenia manualne.  Dzieci 

wydzierają lub wycinają z kolorowych gazet zdjęcia zwierząt. Naklejają 

je na białą kartkę papieru i dorysowują zwierzęciu domek.  

 

Wielkanoc  

Czwartek 08.04.2021r.  

Temat 

dnia: 

Mamy i 

ich 

dzieci 

 

 

Formy aktywności dzieci: 

Aktywność – matematyczno – przyrodnicza 

Utrwalenie pojęcia – para, dobieranie par przeciwstawnych, 

kształtowanie umiejętności pokonywania trudności 

1. Jaka jest mama ? – słowne opisywanie cech mamy – burza mózgów.  

Wniosek – kocha swoje dziecko , jest kochana.   

2. https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c&ab_channel=PIESI

OTV-PIOSENKIDLADZIECI 

 

3. Nauka piosenki – „Była sobie żabka mała” 

https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI&ab_channel=kana%C

5%82dladzieci-bajlandia.tv 

Ilustrowanie ruchem treści piosenki. 

4. Praca z KP 2 – 23 -  rozwijanie wiedzy przyrodniczej i wiedzy ogólnej 

https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c&ab_channel=PIESIOTV-PIOSENKIDLADZIECI
https://www.youtube.com/watch?v=E5bWIQo182c&ab_channel=PIESIOTV-PIOSENKIDLADZIECI
https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI&ab_channel=kana%C5%82dladzieci-bajlandia.tv
https://www.youtube.com/watch?v=u0sql4bx4PI&ab_channel=kana%C5%82dladzieci-bajlandia.tv


Dzieci łączą w pary mamę i jej dziecko za pomocą nalepek ze śladami, 

następnie wybierają zwierzątko psujące do koszyczka wielkanocnego i 

nalepiają je obok koszyczka. Przeliczanie par – mama i jej dziecko.  

5.  „Duży i mały to też para” – dobieranie par przeciwstawnych. Dzieci 

wyszukują w domu różne rzeczy należące do tego samego rodzaju – 

tworzą z nich parę, tak aby jeden element był większy, a drugi 

mniejszy. Np. duża i mała kredka, duzy i mały klocek, duża i mała 

książeczka, lalki, misie, autka,  

 

 

 

 

 

 

 

Wielkanoc 

Piątek 09.04.2021r.  

Temat dnia: 

Puszysty kotek 

lubi motek 

Formy aktywności dzieci: 

Wiodąca aktywność – muzyczno - ruchowa 

Poznanie charakterystycznych cech kotów, klaskanie w rytm 

melodii, rozwijanie wrażliwości muzycznej 

1. „Rysujemy kotka” – zabawa ruchowa z pokazywaniem, rysowanie 

postaci kota na sobie i  w powietrzu 

https://www.youtube.com/watch?v=ockp6Dam8VU&ab_channel=Mon

ikaSoleniec-Topic 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ockp6Dam8VU&ab_channel=MonikaSoleniec-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=ockp6Dam8VU&ab_channel=MonikaSoleniec-Topic


( ruchy do słów piosenki -  kreślenie kółeczek na wysokości oczu, 

rysowanie uśmiechu, wskazuje na siebie, rysuje wąsy palcami 

wskazującymi, pokazuje ręką z tyłu długi ogon, przykłada piąstki do 

głowy, dłonie na wysokości oczu – drapią powietrze) 

2. Rysowanie kota wg instrukcji z piosenki – duży arkusz papieru, kredki 

3. Gimnastyka – „Kocie grzbiety” – usprawnianie obręczy barkowej. 

Dziecko porusza się po dywanie na czworakach ( nie na kolanach) do 

piosenki  Rysujemy kotka”. Na przerwę w melodii robi koci grzbiet 

4. „Motek i kotek” – zabawa rytmiczna.  Dziecko wystukuje rytmicznie 

zdanie – Kotek, kotek lubi motek. – głośno, cicho, umiarkowanie,  

5. Praca z KP2 – 24. Kodowanie. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – 

ruchowej i sprawności manualnej. Dzieci rysują palcem drogę kota do 

kłębka, przeliczają kostki.  

6. 

 

Przewlekanki – kartonik z dziurkami od dziurkacza. Przewlekanie w 

otworach włóczki tworząc z niej frędzle. Próba indywidualnego 

wiązania frędzli. 

7.  

 

„Kot w butach” 

https://www.youtube.com/watch?v=B7Ofrdarzb0&ab_channel=Bajkidl

adzieci-PolishFairyTalesforKids 

 

8.  

 

Co lubią koty? 

https://www.youtube.com/watch?v=qEcOXAShsMs&ab_channel=%C

5%9Apiewaj%C4%85ceBrzd%C4%85ce-Piosenkidladzieci 
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