
Krąg tematyczny: Pstryczek elektryczek.
Scenariusz zajęć: Przygotowania do Świąt Wielkanocnych.
Data: 08.04.2020r.

Cele ogólne: 
– budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze Świętami 

Wielkanocnymi
– zachęcenie dzieci do kultywowania polskich tradycji i obrzędów świątecznych 
– kształtowanie umiejętności komunikowania potrzeby ruchu, odpoczynku 
– kształtowanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych 
– rozwijanie sprawności manualnej
– doskonalenie analizatora słuchowego i wzrokowego

Metody: słowne: rozmowa, instrukcja - czynnościowe:  zadań stawianych do wykonania

Przebieg zajęć:
1. Zaczynamy zabawą naśladowczą „Najłatwiejsze ciasto…”. I.7

Rodzic opowiada, a dziecko ilustruje ruchem opowieść. 

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. Gospodyni zaczęła piec jedno z tradycyjnych ciast – 
babkę. Najpierw przygotowała sobie dużą misę (rysujemy palcem w powietrzu przed sobą 
koło). Potem wsypała do niej kilka garści mąki: 1, 2, 3 (wrzucamy mąkę). Rozgniotła w 
rękach masło i dołożyła do mąki (pocieramy pięścią jednej ręki o otwartą dłoń drugiej).  
Wlała trochę mleka i wrzuciła sześć jaj. Rozbiła skorupki: jedną, drugą, trzecią, czwartą,  
piątą, szóstą (klaszczemy 6 razy). Pomieszała. Raz jedną ręką, raz drugą, raz jedną, raz  
drugą (zataczamy pięścią koło przed sobą). Skoro ciasto było wymieszane, gospodyni 
włożyła rodzynki (wiercimy wskazującym palcem jednej rączki o otwartej dłoni drugiej)  
i… wrzuciła skórkę pomarańczy: pach, pach. I pomieszała (mieszamy). Następnie 
odstawiła, by wyrosło (przestawiamy coś ciężkiego).… Musiała trochę poczekać. Raz,  
dwa, trzy (3 razy kląskamy)… już wyrosło. Gospodyni przełożyła ciasto do formy i 
włożyła do piekarnika (przekładamy). A po upieczeniu wyjęła wspaniałą, pachnącą 
świąteczną babkę. Ale pachnie. Czujecie… (wciągamy nosem powietrze, wydychamy 
ustami). 

2.  „Praca i odpoczynek” – pogadanka na temat zachowania równowagi między pracą i  
odpoczynkiem, wpływającym korzystnie na zdrowie – jako wstęp do ćwiczeń 
gimnastycznych.  I.4; I.8.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych dla rodziny: 
– „Na gwizdek” – zabawa orientacyjno-porządkowa: dziecko łączy się w parę i  
zapamiętuje, z kim stoi. Po usłyszeniu jednego sygnału gwizdka dziecko biegnie, a po 
dwóch sygnałach – wraca do swojej pary. 
– „Ręce w górę” – ćwiczenie rozwijające duże grupy mięśniowe: dziecko siedzi na 
podłodze po turecku. Odwodzi ręce od boków do góry i klaszcze jak najwyżej nad głową.  
Po klaśnięciu ręce prowadzą po tym samym torze do boków tułowia. 
– „Pod mostkiem” – ćwiczenie tułowia i równowagi w parach: dziecko opiera dłonie i  
stopy na podłodze i robi koci grzbiet, a rodzic przechodzi pod nim, jak pod mostkiem. 



– „Kurczaczki” – ćwiczenie z elementami skoku: dziecko skacze na obu nogach w przód,  
w tył, w bok zgodnie z poleceniami rodzica. Skoki mogą być wykonywane w miejscu lub 
z przesunięciem. 
– „Na zielonej łące” – ćwiczenie uspakajające: ćwiczenie wdechów i wydechów, w leżeniu 
na plecach, na brzuchu, w siadzie po turecku, na stojąco. W każdej pozycji ręce wędrują  
od boków tułowia do złączenia nad głową w czasie wdechu, a w czasie wydechu wracają 
tą samą drogą. Po dwóch powtórzeniach wdechu i wydechu dziecko zmienia ułożenie 
ciała. 
Środki dydaktyczne: gwizdek. 

3. Zapoznanie z piosenką „Tęcza nad łąką”. IV.7

„Tęcza nad łąką”
1.  Ogromna chmura zakryła słońce,  
lecą na ziemię deszczu kropelki. 
Mokną biedronki, mokną zające, 
małym ślimakom mokną muszelki.

Ref.: Tęcza, tęcza! Jaka ładna! 
Błyszczy w górze kolorami! 
Weźmy wszyscy się za ręce,  
namalujmy tęczę sami!

2. Zza wielkiej chmury wybiegło słońce, 
wpadło na łąkę tyle promieni, 
patrzą biedronki, patrzą zające –  
to kolorami tęcza się mieni!

Ref.: Tęcza, tęcza! Jaka ładna!...

Swobodna rozmowa z dzieckiem na temat treści piosenki:
- co to jest tęcza?
- jakie zwierzątka mokły na deszczu?
- jakie kolory ma tęcza?

Środki dydaktyczne:piosenka do pobrania w pliku.

4. A teraz coś słodkiego „Wielkanocna babka” – wykonanie z pomocą rodziców 
świątecznego ciasta. IV.13; III.8

Podczas wykonywania pracy możemy wykorzystać krótką pogadankę na temat 
bezpieczeństwa dzieci w czasie pomagania dorosłym w pracach domowych(nawiązując do 
poprzednich tematów o urządzeniach elektrycznych).
Do świątecznego ciasta potrzebujemy: miskę, mikser, formę do babki, łyżki, szklankę,  
składniki: 25 dag rozpuszczonej margaryny, 4 jajka, 1 szklanka cukru, 1 szklanka mąki 
pszennej, ¾ szklanki mąki ziemniaczanej, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, aromat  
waniliowy, odrobina masła do wysmarowania foremki, bułka tarta do obsypania foremki,  
cukier puder do posypania ciasta. 
Ciasto wykonujemy pod instrukcją rodzica, który to nie jedną babkę już zrobił :)
Smacznego!



5. Praca plastyczna „Puzzle wielkanocne”.IV.1
Dziecko wycina obrazek po liniach, a następnie nakleja odpowiednio na kartkę A4.
Środki dydaktyczne: puzzle do pobrania w pliku, nożyczki, klej, kartka A4.

6. Dodatkowo prosty do wykonania „Zajączek z rączki” - ilustracja poglądowa dostępna do 
pobrania w pliku.

Udanej zabawy :))))


