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Powitanka i zabawy muzyczne.
Na początek powitanka, spróbujcie zaśpiewać ;-) Może nasze przedszkolaki 
zaśpiewają mamie, tacie albo kochanym dziadkom, zapraszam do klaskania do rytmu
:-) Załącznik na stronie, nagranie własne.

Zabawa muzyczna "Taniec kurcząt w skorupkach" 
Nagranie utworu muzyki klasycznej M. Musorgskiego. 
Zapraszamy dzieci do dowolnej, twórczej interpretacji utworu. 
Kochany Rodzicu, można do tańca zaproponować dzieciom jakiś rekwizyt:  balonik, 
piórko  lub kawałek wstążeczki ;)
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84

Ćwiczenie oddechowe, czyli krótkie ćwiczenie logopedyczne ;-) pt.: „Wiosenne 
kolory”.
Potrzebne będą papierowe tacki, skrawki kolorowego papieru. Na środku stolika leżą 
przygotowane wcześniej kawałeczki kolorowego papieru. Dzieci starają się 
zdmuchnąć papierki na tacki znajdujące się poniżej krawędzi stolika. Należy zwracać
uwagę na powolny wydech (zgodny z możliwościami dziecka). 

Taniec do piosenki „Znaki Wielkanocy”.
Drogie przedszkolaki! Zapoznajcie się z piosenką, jej melodią i słowami.  
Rodzic może wspomóc się pomocniczymi pytaniami dotyczącymi treści piosenki.

– Czym ozdobione były mazurki?
– Z czego ulepione były baranki?
– Czy możesz wymienić znaki Wielkanocy?

Oto link: https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U

Jeśli macie ochotę, możecie nauczyć się tej piosenki:

„Znaki Wielkanocy”

 Te mazurki ozdobione migdałami 
Te koszyki wypełnione pisankami 
Te baranki ulepione z marcepanu 

Bazie kotki od staruszki ze straganu 

To są znaki tradycyjnej Wielkanocy 
Kiedy życie się odradza do swej mocy 
To znaki rozbudzonej świeżo wiosny 
Świat się staje znów zielony i radosny 

Świat radosny! Radosny! 
Świat radosny! 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


Te palemki od bibuły kolorowe 
Baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe 

No a potem jeszcze lany poniedziałek 
Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek 

„Mazurkowe wzorki” - zabawa grafomotoryczna. 
Drogi Rodzicu, potrzebna będzie tacka lub duży talerz oraz kasza manna;mąka. 
Dzieci rysują mazurek, ozdabiają go, wymyślając wzory – obwódkę wokół brzegów 
jako wzór bez odrywania ręki i dowolne w środku. Rodzic może narysować jakiś 
wzór na kartce a dziecko odtwarza je na swojej tacy lub talerzu. To świetne ćwiczenie
manualne ;-) Nasze przedszkolaki bardzo to lubią!

Zadania dla 6-latka:

• 6- latki proszę, otwórzcie część 3 na stronie 56. 
Przeczytajcie instrukcję ozdabiania wielkanocnych wypieków. Przyjrzyjcie się 
obrazkom i wskażcie właściwą kolejność, wpisując cyfry od 1 do 4. Na dole 
ćwiczenie grafomotoryczne, narysuj baranka po śladzie, a potem spórbuj 
samodzielnie ;-)

• Praca z książką CziP strona 60. (książeczka z kubeczkiem i kredkami ;-)
Tutaj czeka na was ćwiczenie w czytaniu oraz ćwiczenia logicznego 
myślenia ;-) Powodzenia!

Powodzenia z zadaniami ;-) 


