
MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 06.04.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 
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1. Wykonanie albumu „Zwyczaje wielkanocne”. 

Różne czasopisma, inne materiały promocyjne, np.: ulotki, reklamy, nożyczki, 

dla każdego dziecka: kartka (najlepiej z bloku technicznego), klej, dziurkacz, 

wstążeczka.  

Dziecko wycina z dostępnych materiałów obrazki przedstawiające zwyczaje 

wielkanocne. Nakleja je na kartkę. Na krótszym boku kartki wykonuje 

dziurkaczem dziurki. Przewleka przez nie wstążeczkę i zawiązuje.  

 

2. Słuchanie piosenki „Święta tuż, tuż” 

 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08 

 

Rozmowa na temat tekstu piosenki: 

 O jakich zwierzątkach śpiewa się w piosence? 

 Jak wołały zwierzątka? 

 Dokąd szły zwierzątka? 

 Dokąd szły dzieci? 

 

Powtarzanie refrenu kilka razy: głośno, cicho, coraz głośniej, coraz ciszej: 

 

„Do koszyczka, do ślicznego, 

pięknie dziś przystrojonego  

zaraz wskoczę tam i już,  

bo Wielkanoc jest tuż, tuż.” 

 

3. Ćwiczenia poranne: 

Skakanki, odtwarzacz CD, nagranie muzyki do biegu, szarfa lub wstążka i mała 

piłka dla dziecka, łyżka. 

 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa – „Kurczaki w koszyczku”. 

Dziecko układa na środku podłogi ze skakanek kształt dużego koszyka 

wielkanocnego. Dziecko (kurczak) biega dookoła koszyka, przy dźwiękach 

nagrania muzyki. Na przerwę w nagraniu muzyki wchodzi do środka koszyka 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08


wielkanocnego, przyjmuje różne pozycje (według własnych pomysłów) i stoi 

nieruchomo. 

 

 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – „Zabawy z jajkiem”. 

Dziecko układa z szarfy małe koło i staje przed nim. Bierze małą piłeczkę 

(jajko). Na sygnał rodzica lub rodzeństwa dziecko podnosi  piłeczkę oburącz do 

góry, unosi głowę i patrzy na piłeczkę. Następnie układa ją ostrożnie w środku 

koła ułożonego z szarfy. Stara się, aby nogi przez cały czas wykonywania 

ćwiczenia były proste (nie ugięte w kolanach). 

 

 Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – „Kurczak i jajko”. 

Piłka (jajko) leży w środku kółka ułożonego z szarfy. Dziecko (kurczak) porusza 

się ostrożnie na czworakach, uważając, aby jajko się nie zbiło, czyli nie 

zmieniło swojej pozycji.  

 

 Zabawa ruchowa z elementem równowagi – „Wyścig z jajkiem”. 

Dziecko bierze łyżkę, na której układa piłkę (jajko). Dziecko  pokonuje 

wyznaczoną  drogę tak, aby piłka nie wypadła z łyżki –zwiększa prędkość 

poruszania się. W wyścigu mogą brać udział inne osoby z rodziny. Można 

urządzić zawody.  

 

 Ćwiczenie uspokajające. 

Dziecko kładzie się na podłodze. Umieszcza piłkę na swoim brzuchu. Oddycha 

głęboko i obserwuje, jak piłka unosi się i opada. Jeśli piłka zsunie się z brzucha, 

podnosi ją i kontynuuje ćwiczenie.  

 

4. Zabawy kolorami – zabawy badawcze: 

 

 Rymowanka na powitanie.  

Dziecko mówiąc rymowankę I. Fabiszewskiej i wykonuje odpowiednie ruchy 

 

„Na raz nogą tupiemy – dziecko tupie,  

na dwa w ręce klaszczemy – klaszcze,  

na trzy się kłaniamy – kłania się,  

na cztery ręką machamy – macha ręką. 

 

 Praca z obrazkiem w kartach pracy nr 50-51.  

Proszę o pomoc w przeczytaniu poleceń. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=53 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf 

(tutaj można wydrukować Kartę pracy) 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_4/mobile/index.html#p=53
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz4.pdf


Dziecko: 

− opowiada, co dzieje się na obrazku,  

− czyta z rodzicem tekst pod obrazkiem, uzupełniając go nazwami obrazków, 

− rysuje szlaczek po śladzie, 

− łączy liniami rysunki, których nazwy rozpoczynają się tak samo, 

− koloruje trzy wybrane rysunki, 

− czyta wyraz farby i układa obok taki sam wyraz z liter odszukanych wśród 

naklejek. 

 

 Rozmowa na temat przeczytanego tekstu.  

Rodzic pyta: Czym Olek malował jajka? Jakiego koloru farby miał Olek? 

Wyjaśnia, że kolory można podzielić na dwie grupy: ciepłe i zimne. Kolory 

ciepłe to takie, które kierują nasze myśli ku słońcu i ciepłu. Kolory zimne zaś 

przypominają nam wodę, chłód i niebo. Pyta: O których kolorach używanych 

przez Olka możemy powiedzieć, że są ciepłe, a o których, że są zimne? Co mógł 

zrobić Olek, aby jego jajka były pomalowane na więcej niż cztery kolory? 

Zaprasza do zabaw w mieszanie kolorów. 

 

 Poszukiwanie kolorów, z których powstanie kolor zielony. 

Dla  dziecka: podstawka do mieszania barw, pędzel, farby w kolorach: żółtym, 

czerwonym, niebieskim (najlepiej, aby były to farby w tubkach, bo łatwo je 

mieszać ze sobą).Rodzic informuje dziecko, że są to tak zwane kolory 

podstawowe, które można ze sobą mieszać. Prosi o zastanowienie się, z jakich 

kolorów może powstać kolor zielony. Dziecko miesza ze sobą farby, a następnie 

informuje, z jakich kolorów udało mu się go uzyskać.  

 

 Graficzne przedstawienie sposobu uzyskiwania koloru zielonego  

i innych. 

Karton formatu A2, kredki. 

Dziecko rysuje na nim, po lewej stronie, zieloną plamę, strzałkę, a po prawej 

stronie strzałki dwie plamy w kolorach żółtym i niebieskim. Wspólnie  

z rodzicem formułują zdanie: Kolor zielony powstaje ze zmieszania kolorów 

żółtego i niebieskiego. Zachęca dziecko do samodzielnego poszukiwania 

sposobów uzyskiwania innych kolorów. Dziecko miesza farby na kartce. Jeśli  

uda się uzyskać inny kolor, zapisuje przepis na kartonie. Informuje, czy jest to 

barwa ciepła, czy barwa zimna. Po zakończeniu pracy dziecko liczy, ile kolorów 

na jego kartce powstało ze zmieszania barw podstawowych. Rysuje w prawym 

dolnym rogu odpowiednią ilość kropek. 

 

 Zabawa ruchowa „W poszukiwaniu kolorów”. 

Dziecko porusza się po domu  poszukuje  przedmiotów, na których znajduje się 

wymieniony przez rodzica kolor, i staje obok niego. 

 



 Podsumowanie doświadczeń.  

Odczytanie wszystkich przepisów na kolory pochodne. Zachęcenie dziecka do 

korzystania z podpowiedzi podczas wykonywania  prac plastycznych.  

 

5. „Pisanka wielkanocna” – zajęcia plastyczne. 

Dla dziecka: farby w kolorach podstawowych: żółtym, czerwonym, niebieskim, 

pędzelek, wycięta z kartonu sylweta jajka. Dziecko maluje farbami sylwetę jajka 

według własnego pomysłu, wykorzystując wiedzę zdobytą na poprzednich 

zajęciach. Dziecko prezentuje swoją pracę i stara się wyjaśnić jakich kolorów 

użyło więcej ciepłych, czy zimnych. 

 

PROPOZYCJA DLA RODZICÓW I DZIECI: CYKL PROGRAMÓW  

W TVP 2 „WIELKIE DZIEŁA MAŁYCH RĄK” O GODZINIE 11.35. 

 

Powodzenia! 


