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Witamy Was Kochani w ten czwartkowy poranek!!! 

 

 

Temat tygodnia: WIELKANOC 

Temat dnia: Wielkanoc tuż, tuż 

 

Cele zajęć: 

- rozwijanie twórczości plastycznej; 

- doskonalenie umiejętności wycinania 

- wzmacnianie mięśni ramion i tułowia 

- wyrabianie aktywności i dyscypliny wewnętrznej 

 

Edukacja na dziś to aktywność plastyczna i ćwiczenia gimnastyczne 

Zaczynamy... 

 

1. Powitanka (śpiewamy na melodię „Wlazł kotek”)  

Dzień dobry, dzień dobry, witam Was, witam Was  

Chcę skakać, chcę tupać, bo już czas, bo już czas 

 

2. Zapraszamy teraz do zagrania w memory 

https://learningapps.org/watch?v=pw9astd6219&fbclid=IwAR1fMc9qtVULLo_h1VPZBYVn

g8tuPuopd5A43pBdytNo8h-aGNkmx3KE_D0 

 

3. Wielkanocna gimnastyka buzi i języka 

https://learningapps.org/watch?v=pw9astd6219&fbclid=IwAR1fMc9qtVULLo_h1VPZBYVng8tuPuopd5A43pBdytNo8h-aGNkmx3KE_D0
https://learningapps.org/watch?v=pw9astd6219&fbclid=IwAR1fMc9qtVULLo_h1VPZBYVng8tuPuopd5A43pBdytNo8h-aGNkmx3KE_D0


 
 
4.  Teraz przechodzimy do pracy plastyczno-technicznej. Naszym dzisiejszym zadaniem 

będzie wykonanie pisanki. Rodzice mogą wam szablon wydrukować albo narysować. 



Potrzebne wam będą takie przybory jakie chcecie. Technika pracy dowolna. Może to być 

plasteliną, kredkami, papierem  kolorowym, farbami czym chcecie, wasza kreatywność. 

 

W czasie pracy plastycznej posłuchajcie znaną Wam już piosenkę : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0 

Oto nasze propozycje cioci Grażynki i Arlety: 

 

              

         

 

https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0


 

 



Wasze pisanki są na pewno śliczne, a może chcecie jeszcze jedną pracę plastyczną do 

ozdoby domu na święta? Chcecie super oto nasza propozycja „Wielkanocny zajączek” 

 

 

Potrzebne wam jest: rolka po papierze toaletowym, druciki kreatywne lub paski różowego 

papieru, biały i różowy papier kolorowy. 

Na początku rolkę toaletową obklejamy białym papierem, rysujemy mazakiem oczy usta i 

nóżki. Doklejamy wąsy z drucika lub pasków różowego papieru oraz uszy. 

I oto zajączek gotowy. 

 

5. Mamy nadzieję, że Wasze pisanki wyszły ślicznie, więc teraz zapraszamy Was do 

ćwiczeń gimnastycznych: 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE 

 

Poruszajmy się nieco. Ruch to bardzo ważna sprawa dla naszego zdrowia! Szczególnie w 

obecnym czasie. Zapraszamy wszystkich domowników. Klikamy i bawimy się. Mam 

nadzieję, iż pamiętacie gesty…  

https://www.youtube.com/watch?v=TyBoWfdvamY  

6. Zabawa ruchowa „Hyc, Tup, Klap”. 

Oto link do zabawy: 

https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE
https://www.youtube.com/watch?v=TyBoWfdvamY
https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc


7. Na koniec zapraszamy do quizu: 

https://view.genial.ly/5e89df1959ee3c0df4194200/learning-experience-challenges-quiz-

wielkanoc?fbclid=IwAR3mImV6f5KouG03mrkekQZzU_MhdiQAT3o9TaMLW72HGcCy_u

yse97f3K8 

 

Na dziś to już wszystko zapraszamy jutro. W dowolnym czasie możecie wykonać sobie 

pisankę według podanego wzoru. 

Pozdrawiamy ciocie Grażyna Poniewierska  

                       Arleta Cieślik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

 

 


