
                                      Propozycja zajęć na dzień 01.04.2021(czwartek) 

                                                                Witamy Kotki oraz ich Rodzinki na    
                                                    czwartkowych zajęciach z cyklu „Wielkanoc”.   
                                                    Dzisiaj trochę poruszamy się, pośpiewamy.      
 
 
 
 
 
 
Temat: „Święta już tuż, tuż” 
Aktywność: artystyczna, ruchowa 
Cel: 
- zapoznanie dzieci ze słowami i melodią piosenki 
- rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu 
- rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej i motoryki ręki wiodącej 

- utrwalenie informacji o wielkanocnych zwyczajach 
 
 
 
1.Hej Koteczki!  Jesteście gotowi ? Słyszymy dźwięczne TAAAAAAK, 
więc zaczynamy.  
 
Usiądźcie wygodnie na dywanie – tak jak w przedszkolu, a Rodziców prosimy o 
wykonanie masażyku zgodnie z instrukcją. 
 

     Po podwórku biega kurka ( przebieranie dwoma palcami wzdłuż kręgosłupa dziecka) 

     Otrzepuje z rosy piórka (muskanie ramion dziecka) 

     Na robaczka dziś ma smaczek (lekkie pełzanie opuszkiem palca po karczku) 

     …. Czy tu schował się robaczek? (łaskotki- świdrujemy palcem) 
    

Teraz będzie zmiana – to Państwa Pociechy robią masażyk. 
 
Prosimy Rodziców o włączenie piosenki „Święta Wielkanocne - animacja do 
piosenki”    https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g 
Teraz porozmawiajcie wspólnie o tradycji Święcenia Pokarmów oraz 
Wielkanocnego Śniadania. (Już w najbliższą sobotę poświęcimy koszyczki, więc 
warto zwrócić na to uwagę). Pomogą Wam poniższe obrazki. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g


  

 
 

  

 
 

 

 



 2.Posłuchajcie piosenki i poruszajcie się zgodnie z instrukcją, zaproście 
Domowników: „Zając” https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc  
 
Zając długie uszy ma  
Tra la la tra la la        (przykładamy dłonie do uszu i machamy) 
Nosek słodki              (pokazujemy paluszkiem nosek) 
Oczka dwa                  (paluszkami wskazującymi dotykamy oczu) 
Hopsa, hopsa sa       (podskakujemy na obu nóżkach) 
 
Każdy zając skacze hop 
Hop hop hop 
Jeden skok, drugi skok 
Teraz wszyscy hop    (podskakujemy w rytmie piosenki, na koniec duży wyskok z 
jednoczesnym wyrzuceniem rąk do góry) 
 
Mamy nadzieję, że Wszyscy nadążyli przy ostatniej powtórce i wystarczyło Wam 
sił. 
 
 
3.Na zakończenie zapraszamy do wykonania świątecznej pisanki, ale bez 
użycia kredek, mazaków, farb. Postarajcie się wykorzystać trawę, listki, 
kamyczki, nitki, guziki to wszystko co macie dookoła siebie. Życzymy 
powodzenia i czekamy na zdjęcia. 
Możecie wykorzystać poniższe szablony. 
 
 
To już wszystko na dzisiaj, mamy nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie.  
Pozdrawiają Was: ciocia Bożenka 
                                      ciocia Dorotka 
 
 
 

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




 
 
 


