
Temat tygodnia: Wielkanoc 
Temat dnia: Pisanki, kraszanki 

 

Cele: wdrażanie do umiejętnego posługiwania się piłką do tenisa ziemnego lub piłką gumową o podobnych wymiarach podczas ćwiczeń. 

 

Aktywność ruchowa 

 

Przypomnijmy sobie wiersz: 

Na Wielkanoc czekamy, jak zajączki się witamy! 

Wielkanocne jajeczka, to kraszanka i pisaneczka. 

Bardzo je lubimy, w koszyczku ułożymy. 

Do koszyczka też dodamy, to co na Wielkanoc mamy. 

Więc jajeczko i kiełbaska, trochę szynki no i babka. 

Sól by także się przydała, by Wielkanoc smakowała. 

Teraz kosz na stół stawiamy i dokoła zasiadamy. 

Sól by także się przydała, by Wielkanoc smakowała. 

Teraz kosz na stół stawiamy i dokoła zasiadamy. Już Wielkanoc mamy! 



 

Co się kryje w jajku? – zabawa badawcza, której celem jest poznanie budowy jajka. Drodzy Rodzice gdy będziecie robić coś 

ciekawego w domu z wykorzystaniem jajka, zawołajcie dziecko i pokażcie jak wygląda jajko. Poniżej budowa: 

 

 



 Kilka ciekawostek na temat jajka. 



 Obejrzyjmy rysunki dzieci i ich cienie. Czy odgadniecie który cień 

pasuje do danej figury gimnastycznej? 



ZABAWY i ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE 

Zapraszamy na  proste ćwiczenia: 

- 5 pajacyków, 

- 5 podskoków w miejscu, bieg w miejscu, krążenia ramion, obrót wokół własnej osi,  

-5 przysiadów, 5 skłonów tułowia w przód, 5 skłonów tułowia na boki, krążenie bioderek, itp. 

Teraz poszukajcie w domku piłki  ( najlepiej mała),  każde ćwiczenie powtarzamy 10 razy: 

 - przekładanie piłki z ręki do ręki z przodu i z tyłu,  

- przekładanie piłki z ręki do ręki nisko za plecami i wysoko nad głową,  

- unoszenie raz prawej, raz lewej nogi i za każdym razem przekładamy piłkę pod kolanem. 

 - siad podparty o nogach ugiętych piłka leży między stopami.  

- Dziecko chwyta piłkę delikatnie obiema stopami unoszą ją w górę, następnie odkładają na podłogę; 

 - siad podparty o nogach ugiętych między kostkami piłka, prostowanie i uginanie nóg w kolanach. 

 Pisanki – kolorowanie według wzoru. Karta pracy ,,Razem się bawimy”  



 

 

Zadanie dodatkowe dla dzieci: Kraszanki – ulepianki – lepienie z dowolnej masy plastycznej (plastelina, masa solna, modelina, 

ciastolina, inne masy) – wdrażanie do precyzji i rozwijanie prawidłowego napięcia ręki – formowanie kształtu przypominającego jajo. 

Dekorowanie według własnego pomysłu. 



życzą wasze ciocie Ewa i Ewelina 


