
KRĄG TEMATYCZNY: Wielkanoc 
                                                               Scenariusz zajęć 

                                            Czwartek 08.04.2021 

                                   Temat dnia: Wielkanocne przysmaki 

 
Dzień dobry Motylki! 

Witamy Was w czwartek dziś zaczniemy zabawą z piosenką. 

DUŻY I MAŁY SKOK – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci 

https://youtu.be/InxomdEHL8M 

 

 1. „Która z kolei” – zabawa słuchowa. Dziecko ma co najmniej 7 liczmanów np. spinacze 
lub guziki. Dziecko dokonuje analizy słuchowej nazw świątecznych symboli: wskazuje 
pierwszą głoskę, układa tyle liczmanów, ile głosek ma wyraz. Rodzic prosi, by dziecko 
podało nazwę głoski, np. drugiej, trzeciej, w danym wyrazie. 

2. Ćwiczenia poranne: 

„Wyprawa po zakupy” – ćwiczenie nóg. Dziecko ćwiczy z Rodzicem w parze, trzymają się 
za ręce. Jedno kuca – jest dzieckiem, drugie to rodzic. Dziecko w pozycji kucznej idzie z 
rodzicem po zakupy. Po chwili następuje zamiana ról. 

„Ważymy towar” – ćwiczenie tułowia, skłony boczne. Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. 
Ramiona ma wyciągnięte w bok, plecy proste. Rodzic klaszcząc w dłonie, dokłada towar na 
wagę – dziecko przechyla się za każdym klaśnięciem coraz mocniej w jedną stronę. Na hasło: 

https://youtu.be/InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/embed/InxomdEHL8M?feature=oembed


Już wracaj do pozycji wyjściowej i połóż ręce na kolanach – waga się resetuje. Gdy Rodzic 
wróci do klaskania, dziecko szybko rozkłada ręce i przechyla się w drugą stronę. 

„Zwijanie dywanu” – ćwiczenie siłowe. Dziecko dobiera się z Rodzicem w parę. Jedna 
osoba leży na podłodze, a druga ma za zadanie przeturlać ją kilka razy, po czym następuje 
zmiana ról. 

„Wiosenne porządki” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dziecko naśladuje 
naprzemiennie wycieranie kurzu na szafie – wspięcie na palce i podniesienie rąk jak najwyżej 
i mycie podłogi – kuca i rękoma rysują z lewej i prawej strony koła. 

„Wielkanocne pisanki” – zabawa bieżna. Dziecko – pisanka ucieka przed Rodzicem – kurą. 
Po chwili następuje zamiana. 

3. „Wielkanocne potrawy” – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic prezentuje obrazki przedstawiające żurek w wazie, białą kiełbasę, babkę wielkanocną, 
mazurek, paschę, jajka w majonezie. Dziecko oglądając obrazki opowiada, co one 
przedstawiają i czy w jego domu też jest tradycja jedzenia takich potraw.                                        
Obrazki w załączniku 

4. „Klepany” – wprowadzenie piosenki. 

Klepany 

sł. i muz. tradycyjne 

Owczarzyczek nasz                                                                                                                            
wygnał owce wczas,                                                                                                                                
a ja za nim ze śniadaniem,                                                                                                                                 
a on uciekł w las. 

Podczas melodii (bez śpiewu) dzieci poruszają się po obwodzie koła cwałem bocznym. 

– Wprowadzenie ruchu do tańca. Dzieci dobierają się w pary z rodzicem, stają twarzami do 
siebie. 

Owcza                         Uderzenie dłońmi w uda (1).                                                                       
rzyczek                        Klaśnięcie w dłonie (2).                                                                                    
nasz                             Klaśnięcie prawą ręką w prawą dłoń partnera i przytrzymanie ruchu na   

                                    jego dłoni   

wygnał                        Jak 1.                                                                                                                
owce                            Jak 2                                                                                                                  
wczas.                         Klaśnięcie lewą ręką w dłoń partnera i przytrzymanie ruchu (4). 

A ja za nim                 Jak 1 i 2.                                                                                                               
ze śniadaniem,         Jak 3 i 4, ale bez zatrzymania ruchu. 

a on uciekł                  Jak 1 i 2.                                                                                                                    
w las.                           Klaśnięcie dłońmi w dłonie partnera (prawą w lewą i lewą w prawą). 

Cały taniec zamieszczony na filmie w linku 
"Klepany"www.youtube.com/watch?v=7uCWQoqjyHk 



https://youtu.be/7uCWQoqjyHk 

 

5. „ Na ludową nutę”  zabawy muzyczno – ruchowe 

„ Zaganiamy owce”- zabawa rytmiczna. Dziecko z rodzicami, rodzeństwem. Każdy z 
uczestników zabawy ma woreczek( skarpetka wypełniona ryżem, kaszą). Przy melodii                     
„ Klepanego” podajemy sobie woreczki w rytmie ćwierćnut- przy melodii A w prawo, a przy 
melodii B w lewo. 

6. Praca z KP3.str.55 - rysowanie po śladzie, kolorowanie, czytanie, przeliczanie, 
kreślenie cyfr.                                                                                                                                          
Karta pracy w załączniku.    

7. Praca z KP.3.str.56 – ćwiczenia w czytaniu, następstwo czasu, dobieranie podpisów  
do obrazka, pisanie cyfr w kratkach.                                                                                                       
Karta pracy w załączniku. 

8. „Zwierzątka na stole” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna.                                             
Dzieci wykonają zajączka i kurczątko jako obrączki do serwetek.   

Zajączek: 2 paski białego papieru szerokości ok. 5 cm i długości ok. 16 cm i 13 cm. Oba 
paski dzieci sklejają w rulony i naklejają krótszy na dłuższy. Wycinają kształt zajęczych uszu 
– prostokąt składają na pół wzdłuż dłuższego boku i od strony zgięcia wycinają łuk. Naklejają 
uszy na głowie. Z kolorowego papieru wycinają łapki zająca w kształcie łez i naklejają na 
nich całą postać. Wycinają i naklejają szczegóły – oczy, nos, wąsy. W środek tułowia 
wkładają złożoną serwetkę. Zajączki zostaną wykorzystane do dekoracji stołu.                                              
• biały i różowy karton, nożyczki, klej, mazaki.  

 Tak samo dzieci robią kurczaczka. Niewielki kawałek pomarańczowego lub czerwonego 
kartonu składają na pół i wycinają dziób. Łączą wszystkie elementy. Tu także wkładają do 
tułowia złożoną serwetkę.                                                                                                                            
• żółty i pomarańczowy karton, nożyczki, klej, mazaki, ołówek 

 

ŻYCZĘ UDANEJ ZABAWY. BARDZO PROSZĘ  O PRZSYŁANIE WYKONANYCH PRAC. 

                                                                                POZDRAWIAM 

                                                                                                                 Ciocia Monika 

https://youtu.be/7uCWQoqjyHk
https://www.youtube.com/embed/7uCWQoqjyHk?feature=oembed

