
Czwartek

Temat dnia: Zajączek wielkanocnym

1. Liczymy zajączki – dziecko otrzymuje 4 fasolki lub inne elementy do liczenia, które są 
zajączkami. Wykonuje następujące polecenia:

– Masz 4 zajączki, dołóż 2 zajączki. Ile zajączków masz?
– Dołóż jeszcze 2. Ile masz teraz zajączków?
– Teraz odłóż tyle zajączków, żeby zostało ich tyle, ile masz lat. Ile zajączków odłożyłeś?

2. Zajączkowa przeprawa – zabawa ruchowa poranna
Musimy pomóc Zajączkowi przedostać się przez rzekę na drugą stronę za pomocą tratwy. 
Pokazujemy dziecku, jeśli same nie będzie wiedziało, w jaki sposób poruszać się do przodu 
siedząc na gazecie, a na jego kolanach kładziemy zajączka (maskotkę). Musi przedostać się 
do wyznaczonego miejsca, cały czas pilnując, żeby zajączek nie spadł.

3. „Liczymy pisanki” - zabawa matematyczna. Należy przygotować dla dziecka 10 
szablonów jajek /mogą być wycięte z gazety/, cyfry 7 i 8 z narysowaną obok taką sama 
liczbą kropek /dla dzieci, które nie znają cyfr/. Dziecko operuje liczmanami, rozwiązuje 
treść zadań wybierając odpowiednią cyfrę 
- Ala włożyła do koszyka 3 pisanki, Kasia dołożyła 4. Ile pisanek jest w koszyku?
- Mama pomalowała 2 jajka, tata pomalował 4, a mały Staś tylko 1. Ile jest pomalowanych  
jajek?
- W koszyczku było 10 jajek do malowania. Przyszedł Krzyś i potłukł 2 jajka. Ile jajek  
zostało w koszyku do malowania?

4. Zabawa ruchowa „Zrób tyle, ile słyszysz” - Dziecko maszeruje lub biega na palcach, na 
przerwę rodzic powoli klaszcze kilka razy, a dziecko ma zrobić podany ruch /podskok, 
skłon, przysiad/ tyle razy, ile było klaśnięć.

      5. Karty pracy:
5-latki  Karty pracy nr 3 s.43 Narysuj zajączki wielkanocne po śladzie. Pokoloruj tyle zajączków, 
ile jest wskazanych figur.
4-latki  Karty pracy nr 2 s. 22  Narysuj baranka po śladzie. Pod barankiem naklej trawkę.

6. C.d. Nauki piosenka „Pisanki, pisanki” - link zamieszczony w poniedziałek

7. "Złodziej jajek" - zabawa ruchowa
Jedno osoba jest "zajączkiem wielkanocnym", siedzi na środku pokoju i pilnuje pisanek. Ma 
zawiązane oczy i musi się skoncentrować na dźwiękach. Znajdujące się w pomieszczeniu inne 
osoby-"lisy" chcą wykraść jajka. Kolejno podchodzą ostrożnie do koszyczka z pisankami. Jeżeli 
"zajączek wielkanocny" usłyszy skradającego się "lisa", wskazuje kierunek, z którego dochodzi 
dźwięk. Wtedy "lis" wraca na miejsce, a kolejny "lis" może spróbować szczęścia. Gdy uda mu się 
wykraść jajko, zajmuje miejsce "zajączka"

8. Zeszyt grafomotoryczny s. 60   Narysuj obrazek w tunelu. Narysuj w ramkach tyle kresek, ile 
jest figur danego rodzaju i danym położeniu
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