
Krąg tematyczny: Pstryczek elektryczek.
Scenariusz zajęć: Wielkanocne zwyczaje.
Data: 10.04.2020r.

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

Wielkanocnymi
– zachęcenie dzieci do kultywowania polskich tradycji i obrzędów świątecznych
–  rozwijanie mowy (bogacenie słownictwa czynnego związanego ze Świętami 

Wielkanocnymi) 
– wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
– rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych 
– kształtowanie sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych 
– rozwijanie sprawności manualnej

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

Przebieg zajęć:
1. Zaczniemy zabawą muzyczną „Taniec kurcząt w skorupkach”  . IV.7

Dziecko pląsa przy muzyce poważnej. Wyzwalana przy tym swoją ekspresję ruchową w 
czasie odtwarzania utworu.
Środki dydaktyczne: utwór https://www.youtube.com/watch?v=pjXHbFcA3Ok  

2. Powtarzamy z wczoraj zabawę ruchową z elementami toczenia „Pisanki”.   I.5
Rodzic ustawia się dwie „uliczki” ze sznurka. Każda „uliczka” ma szerokość małego 
kroku. Zadaniem dziecka jest potoczenie „jajeczka” – piłki po wąskiej „uliczce”,  
a następnie włożenie piłki do dużego kosza – znajdującego się na końcu toru. Jeśli komuś 
„jajeczko” wypadnie z toru, zaczyna turlanie od początku. Zabawa nie jest na czas. 
Środki dydaktyczne: piłka, sznurek. 

3.        „Na wielkanocnym stole”       – wysłuchanie wiersza K. Kuzior-Wierzbowskiej.  IV.9 
Dziecko podczas czytania wyodrębnia istotne elementy symboliczno-dekoracyjne 
związane z Wielkanocą. Następnie z pomocą rodzica uczy się poprzez zabawę nakrywania 
do stołu.
Środki dydaktyczne: obrus, talerze, sztućce, serwetki, wazon z baziami...

Na wielkanocnym stole   
Stoją na stole baby lukrowane, 
a między nimi stoi baranek.

Pobekuje cicho, stuka kopytkami,
bo chciałby dosięgnąć miski z pisankami.

Ale dwa kurczaki tej miski pilnują, 
na baranka oba groźnie popiskują.

https://www.youtube.com/watch?v=pjXHbFcA3Ok


Więc mały baranek w inną stronę zmierza, 
kilka listków rzeżuchy uskubał z talerza. 

Katarzyna Kuzior-Wierzbowska Źródło: K. Kuzior-Wierzbowska, „Na wielkanocnym stole” [w:] T. Dziurzyńska, H. Ratyńska, E. Stójowa, „Na  
słoneczne i deszczowe dni. Wiersze, opowiadania, teatrzyki”, WSiP, Warszawa 1998, s. 23

4.  „Lany poniedziałek”   – zabawa dydaktyczna. IV.5; II.6; III.4
Dziecko ćwiczy spostrzegawczość i uzupełnia obrazek na karcie pracy o brakujące 
elementy (do pobrania w pliku).
Rodzic ma za zadanie udoskonalić umiejętności przestrzegania prawidłowych wzorców 
zachowań w czasie rozmowy na temat polewania innych w czasie drugiego dnia świąt  
Wielkanocy. 
Środki dydaktyczne: karta pracy.

5. Praca plastyczna „Zajączek” i „Kurczaczek”.
Sposób wykonania: https://www.youtube.com/watch?v=IZ_7h1bAHnU 
                                 https://www.youtube.com/watch?v=CtbFLxOvwXk 

Wesołego Alleluja!!!

https://www.youtube.com/watch?v=CtbFLxOvwXk
https://www.youtube.com/watch?v=IZ_7h1bAHnU

