
Scenariusz zajęć na wtorek 30.03.2021 

 

Witamy serdecznie dzieci i rodziców z grupy Motylki! 

                                             

Temat dnia:  Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem…                                             

Edukacja: muzyczna                                                                                                

Cele:  

   rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej    

    rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki                                                                                                                                                                                      

    przybliżenie tradycji Wielkanocnych  

    pogłębianie więzi rodzinnej                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

      Powitanka       (śpiewamy na melodię Panie Janie) 

Witaj (imię dziecka), witaj (imię mamy czy taty),  

Jak się masz, jak się masz, 

Wszyscy cię witamy, wszyscy cię kochamy, 

Bądź wśród nas.                                                                                                            

Bądź wśród nas. 

 

Posłuchajcie zagadek i spróbujcie odgadnąć rozwiązanie: 

Jakie święto wiosną obchodzimy, podczas którego jajka pięknie zdobimy? 

                                                                                                (Wielkanoc) 



Bardzo sympatyczny symbol wielkanocny co ma długie uszy i jest bardzo skoczny? 

                                                                                                 (zając) 

Brawo! 

                                                                                                                                                                           

Zapraszamy do wysłuchania piosenki „Święta wielkanocne z jajkiem i 

zajączkiem”   (i popatrzcie)   

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDLsgNR5Xo8 

„Święta wielkanocne z jajkiem i zajączkiem” 

Skacze drogą zając, skacze pomalutku, 

Przykucnął za płotem – hop i już w ogródku. 

Kic, kic, kic cichutko skrada się do domu, 

Każdemu zostawia prezent po kryjomu. 

                         Ref. Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem. 

                                 Słoneczne pachnące Święta wielkanocne... 

 

Zabawa ruchowa z elementem skoku – „Zajączki, do norek!” 

Rodzic układa na podłodze gazety, które będą norkami dla „dzieci - zajączków”, 

następnie za pomocą łyżki drewnianej i garnka wygrywa dowolny rytm, co jakiś 

czas robiąc przerwy.  

Dzieci - zajączki skaczą rytmicznie po łące – pokoju w różnych kierunkach, 

omijając norki. Podczas przerwy w  muzyce zajączki udają się do swoich norek. 

 

Porozmawiajmy o piosence: 

Jakie zwierzątka występowały w utworze?                                                              

Co robiły mamusie i babcie?                                                                                     

Kto polewał dziewczynki wodą? Jak nazywa się ta tradycja? 

Jeśli macie ochotę posłuchajcie piosenki raz jeszcze,                                        

zatańczcie jak tylko chcecie… 

 

Wiemy, iż jajko odgrywa główną rolę podczas Świąt Wielkanocnych.  

Zabawmy się zatem z jajkiem   

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDLsgNR5Xo8


„Uwaga jajko”        ( potrzebna piłka lub kulka z gazety) 

 

Rodzic włącza utwór i co jakiś czas zatrzymuje  

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

 

Dziecko chodzi  swobodnie po pokoju, trzymając w dłoniach piłeczkę – jajko. Na 

przerwę w muzyce zatrzymuje się i podrzuca jajko do góry, starając się je 

złapać. Uważajmy aby się nie stłukło!  

 

A teraz niespodzianka! Ułóżcie puzzle a dowiecie się, kto ukrył się na obrazku?  

 

 https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/356289-wielkanoc/2x2 

 

Na dziś to wszystko  

Dla chętnych (na ostatniej stronie) załączamy do wyboru kolorowankę lub pracę 

przestrzenną…  

Powodzenia!!!  

   

 

                             Pozdrawiamy Ciocia Ela i Ciocia Marlena 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/356289-wielkanoc/2x2


 



 


