
Poniedziałek,06.04.2020r. 

Witam serdecznie oto kolejne zadania przed Wami ☺ pamiętajcie, nie 

wszystko trzeba wykonać tego samego dnia !!!! Powodzenia ☺ 

1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych (ruch jest bardzo ważny, nie omijajcie 

tego zadania ;)  

* WIRUJĄCY BĄCZEK połóż się na plecach i wiruj dookoła, teraz zrób to 

samo na brzuchu. Pamiętaj aby ręce, nogi i głowę unieść wysoko do góry! 

* GORĄCA PODŁOGA. Biegaj po pokoju wysoko unosząc kolana do góry 

jakby podłoga cię parzyła. Jaknajkrócej pozwól swoim stopom naprzemiennie 

dotykać podłogi. 

* NALEŚNIK. Zamień się w naleśnik, połóż się na podłodze, tak aby całe ciało 

do niej przylegało. A teraz zwijaj się przetaczając się z jednej strony na drugą. 

* NA ZIEMI ZOSTAJE. Włączcie swoją ulubioną piosenkę, gdy słyszycie 

muzykę tańczcie. Kiedy rodzic zatrzyma nagranie powie hasło " Na ziemi 

zostaje...... (wymieniona przez niego część ciała)"  Wtedy waszym zadaniem jest 

tak się ustawić, żeby na ziemi pozostała tylko część ciała wymieniona przez 

rodzica. 

• zabawa „Rób tak - nie rób tak” 

- rodzic pokazuje ćwiczenie, a dziecko naśladuje. Jeżeli rodzic powie „Rób rak”, 

dziecko wykonuje ćwiczenie dokładanie tak samo. Jeśli rodzic wykonując 

ćwiczenie powie „Nie rób tak”, dziecko zamiast wykonywać ćwiczenie 

pokazane przez rodzica, wykonuje ćwiczenie wymyślone przez siebie, 

• Zabawa „Latamy jak ptaki” 

- krążenia oburącz w przód, w tył, krążenie prawą ręką w przód i w tył, krążenie 

lewą ręką     w przód i w tył, krążenie rękoma naprzemiennie 

• Dziecko ćwiczy boso: 



- dziecko przenosi woreczek foliowy stopą do wyznaczonego obok miejsca, 

- dziecko podnosi woreczek foliowy lewą stopą i chwyta prawą dłonią, 

- dziecko podnosi woreczek prawą stopą i chwyta lewą dłonią, 

- dziecko maszeruje z rękami na biodrach pomiędzy woreczkami wysoko 

podnosząc kolana. 

2.„Wielkanocne zwyczaje”. Rozmowa z dziećmi w oparciu o wiersz               

D. Gellner „Wielkanocne kolory”, ilustracje i własne doświadczenia. 

„Wielkanocne kolory” 

Na wielkanocnym stole 

kolor się miesza z kolorem. 

Śmieją się z każdej strony 

owsa wstążki zielone, 

bazie, srebrne jak deszczyk ... 

I co jeszcze ? 

Przy obrusie biała falbanka, 

złoty dzwonek baranka 

i tysiąc różnych kolorów 

na świątecznych pisankach ! 

3.„Pisanki” – zabawa ruchowa przy piosence  

Dzieci otrzymują wycięte z kartonu dwie sylwety pisanek. Trzymając je w ręku 

poruszają się w dowolny sposób po pokoju, gdy usłyszą piosenkę siadają 

skrzyżnie i palcem obrysowują sylwety pisanek leżących na podłodze. 

Możecie posłuchać  piosenki ☺ pamiętacie ? mam nadzieję, że tak ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=HEi4wz8L-6o 

 



 4.„Kura znosi jajko” – zabawa ruchowa z elementami liczenia. 

Dzieci poruszają się w rytm muzyki – rodzic - rzuca kostką do gry, mówiąc 

KURA ZNOSI JAJKA. ILE ICH ZNIOSŁA? Dzieci liczą i podają liczbę oczek, 

a potem tyle razy mówią KO, 

5„Zajączki” – zabawa paluszkowa 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze 

splecionymi dłońmi. 

 

 

 

 



Pokolorujcie pisanki wg własnego pomysłu 

 

 



 

 



Pokoloruj ☺ 

 

 



 


