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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „MOTYLKI” 6–LATKI  

DATA: 08.04.2020r.  

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek  

 

Temat: Koszyczek dobrych życzeń 

 

Cele główne: 

• kształtowanie poczucia rytmu, 

• rozwijanie sprawności manualnej, 

• składanie i zaginanie papieru według instrukcji. 

 

1. Zabawa Ciepło, zimno, pod hasłem: „Szukamy jajka”. 

Jajko ugotowane na twardo. 

Dziecko szuka jajka ugotowanego na twardo, które zostało ukryte w pokoju. 

Rodzic, naprowadza dziecko na ukryty przedmiot, stosując określenia: ciepło, 

cieplej, najcieplej, gorąco, zimno, zimno, najzimniej. 

 

2. Zabawa ruchowa – „Taniec kurcząt w skorupkach”. 

Dziecko zamienia się w kurczątko, które wykluwa się z jajka i wyrusza zwiedzać 

świat. Dziecko ruchem ciała, mimiką i głosem najpierw naśladuje kurczątko 

zwinięte w jajeczku, następnie wolno zaczyna się poruszać, prostuje się, wyciąga 

łapki i głowę – wykluwa się ze skorupki. Potem wyrusza w drogę, która prowadzi 

pod górę. Idąc, kołysze się na boki. Następnie turla się z górki i trafia do kurnika, 

gdzie czeka na nie mama kwoka z pysznym śniadankiem. 

 

3. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy, cz.3,s. 73.  

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-
3/mobile/index.html#p=74 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf  
 

4. Zabawy przy piosence „Koszyczek dobrych życzeń”. 

Aby wysłuchać daną piosenkę, należy zarejestrować się na stronie mac (jako 

rodzic). Rejestracja na stronie jest darmowa.  

Link do strony: https://www.mac.pl/register 

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie proszę kliknąć w poniższy link 

do piosenki: 

https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-olekiada#npbb 

Następnie proszę zmienić z CD1 na CD2 i wybrać piosenkę: MAC EDUKACJA 

- 09. Koszyczek dobrych życzeń (sł. i muz. Krystyna Gowik). 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=74
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=74
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://www.mac.pl/register
https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki-olekiada#npbb
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5. Ćwiczenie oddechowe – „Baranek”. 

Rodzic przygotowuje dla dziecka: szablon baranka, słomkę, skrawki białego 

papieru. 

Dziecko zajmuje miejsce przy stoliku. Przed dzieckiem znajduje się szablon 

baranka.  

Obok baranka zostają umieszczone małe kawałki białego papieru. Dziecko za 

pomocą słomki przenosi kawałki papieru na szablon baranka. Nie pomaga sobie 

rękami. 

 

6. Zabawa rozwijająca reakcję na zmiany tempa – „Kolorowe pisanki”. 

Dowolny instrument muzyczny, rodzic przygotowuje obrazek pisanki dla dziecka  

Rodzic stuka w instrument muzyczny w umiarkowanym tempie. Dziecko trzyma 

pisankę przed sobą, blisko ciała i maszeruje. 

Rodzic stuka w instrument w szybkim tempie. Dziecko wyciągają przed siebie 

ręce, w których trzyma pisankę, i biegnie drobnymi krokami po okręgu. 

Rodzic stuka w instrument w wolnym tempie. Dziecko unosi ręce w górę, trzyma 

pisankę nad głową stawia duże kroki w dowolnych kierunkach. 

Rodzic potrząsa instrumentem. Dziecko umieszcza szablon pisanki na podłodze – 

przed sobą. 

 

7. Zagadki dotykowe – „Co ukryłam w pudełku?” 

Przedmioty związane z Wielkanocą, apaszka do zasłonięcia oczu przygotowuje 

rodzic. 

Rodzic wyjmuje z pudełka przedmioty związane z Wielkanocą. Dziecko  

z zasłoniętymi oczami odgaduje, co otrzymują do rąk, np. koszyczek, baranka, 

zajączka, bazie, serwetkę itp. 

 

8. Ćwiczenie spostrzegawczości – „Ukryte pisanki”. 

Rodzic przygotowuje różne pisanki mogą być papierowe, styropianowe, 

plastikowe itp. 

Dziecko szuka pisanek ukrytych przez rodzica. Kiedy je znajdzie, określa,  

w jakich miejscach były one schowane. Stosuje odpowiednie przyimki. Liczy, ile 

pisanek zostało ukrytych. 

 

9. Ćwiczenie klasyfikacyjne – „Baranki i ich cienie”. 

Obrazki baranków w różnych pozycjach i ich cienie. 

Dziecko tworzy pary obrazków pasujących do siebie: baranki w różnych 

pozycjach i ich cienie. 
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10.  Wypowiedzi dziecka, na podstawie obserwacji i doświadczenia, o tym, jak 

powinien wyglądać koszyczek wielkanocny.  

Wyjaśnienie, dlaczego właśnie takie potrawy i przedmioty powinny się w nim 

znaleźć. 

Dziecko wybiera spośród zgromadzonych na stoliku rekwizytów te, które 

powinny zostać włożone do koszyczka. Wyjaśnia swój wybór. Z pomocą rodzica 

wypełnia nimi przygotowany koszyczek, który stawia w kąciku przyrody. 

 

11.   Wykonanie Koszyczka wielkanocnego. 

Dla dziecka: wyprawka, karta 3, klej, nożyczki, piórka.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=82 

 

 Wypychanie z karty pracy formy koszyczka i uchwytu. 

 Składanie i sklejanie koszyczka według instrukcji. 

 Doklejanie we właściwym miejscu uchwytu. 

 Doklejanie kurczakom piórek na czubkach głów. Do gotowego koszyczka 

można włożyć pisankę. 

 

12.  Propozycja zabaw na świeżym powietrzu: 

 

 Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki (według Małgorzaty 

Markowskiej).  

Dziecko staje przed rodzicem, ćwiczy pod dyktando wypowiadanej przez niego 

rymowanki. 

Ręce w przód, ręce w górę, i podskokiem aż pod chmurę. Ręce w dół, ręce w bok, 

nogi wykonują skok. (Wykonuje podskok obunóż w miejscu). 

Wszyscy ćwiczą bez wyjątku, (Maszeruje w miejscu). 

Zaczynamy od początku. (Maszeruje w miejscu).  

 Zabawa ruchowa – „Rób to co ja”(dowolny instrument muzyczny). 

Dziecko biega dowolnie po wskazanym miejscu w ogrodzie. Na sygnał 

instrumentu muzycznego zatrzymuje się, staje przodem do rodzica i powtarza 

zaproponowane przez niego ruchy, ćwiczenia kształtujące w trzech płaszczyznach 

ciała: strzałkowej – skłony w przód i w tył, czołowej – skłony boczne, poprzecznej 

– skręty w prawą i w lewą stronę. W przerwach między ćwiczeniami dziecko 

swobodnie biega. 

 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=82
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13.  Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy, cz.3,s. 74,75.  
1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=76 
2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf  

(tutaj można wydrukować Kartę pracy)  

 

Spokojnych przygotowań do świąt,  

dużo zdrówka, miłego dzionka 
 

 

 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=76
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=76
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-3.pdf

