
 

 

Witamy Was serdecznie starszaki, dzisiaj już środa :) 

 

 

Wesołe zabawy już na Was czekają, a zaczynamy od porannej rozgrzewki. 

 

Zadanie 1) „Rytmiczna rozgrzewka w podskokach”  -  na dobry początek dnia, zapraszamy Was do 

obejrzenia aktywnie filmiku. Pamiętajcie ruch to zdrowie! Naśladujcie dokładnie wszystkie 

prezentowane ćwiczenia. Rodzicu, staraj się mocno dopingować swoją pociechę podczas zabawy. 

 Do dzieła ! 

 

Zadanie 2)  Po gimnastyce czas na chwilę wyciszenia, usiądźcie wygodnie, a Rodzic przeczyta 

Wam opowiadanie…  

Grzegorza Kasdepke „Najpiękniejsze…” 

  

          Jak wiadomo każda mama pragnie aby jej dziecko było naj, naj, najwspanialsze! Prawda? Tak 

samo rzecz się miała z pewnymi dobrze znanymi kurami. Któregoś ranka wszystkie trzy zniosły jajka. 

Cóż to była za radość! Gdakały w niebogłosy ze szczęścia! Spoglądały z miłością na swe jajeczka. 

Otulały je delikatnie. Nasłuchiwały, czy zza kruchej skorupki nie dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk. 

https://www.youtube.com/embed/n7OIPFcyZRU?feature=oembed


Jednym słowem, jak wszystkie mamy robiły sporo zamieszania. 

- Z mojego jajeczka- gdakała pierwsza kura- wyrośnie najsilniejszy kogucik na całym podwórku! 

- A z mojego- gdakała druga- najpiękniejsza nioska w całej wsi! 

          Zaś trzecia kura była tak szczęśliwa, że nie wiedziała nawet czy wolałaby chłopca czy 

dziewczynkę. Wszystkie jednak chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze. Postanowiły więc 

pomalować skorupki jajek najwspanialej jak tylko potrafiły. 

- Mój kogucik będzie – gdakała pierwsza kura- będzie czerwony w niebieski paski. 

- A moja nioska- gdakała druga- będzie różowa w zielone groszki. 

Zaś trzecia kura nie mogła się zdecydować czy pomalować jajo na pomarańczowo w brązowe 

kwadraciki, czy na brązowo w pomarańczowe trójkąciki. Wszystkie były przekonane, że z tak 

kolorowych jajek wyklują się najpiękniejsze kurczaki na świecie. (Rodzic przerywa opowiadanie i 

pyta dziecko co sądzi o pomyśle kurek i czy rzeczywiście z jajek wylęgną się kurczątka w kolorze 

skorupek. Następnie kontynuuje opowiadanie, zwracając uwagę na to kto miał rację). 

I rzeczywiście. Którejś nocy usłyszały jakieś ciche trzaski, jakieś popiskiwania. Zanim się obejrzały, 

z popękanych kolorowych skorupek wyskoczyły ich dzieci. 

- Jaka śliczniutka!- wygdakała pierwsza kura. 

-Mój ty kochany!- rozczuliła się druga. 

-Chlip, chlip!- płakała ze szczęścia trzecia kura. 

A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jakby pomalowało je samo słońce, rozejrzały się dookoła i 

krzyknęły radośnie: „Mamo, już jestem!” 

  

• Odpowiedzcie teraz proszę na kilka pytań… 

(Rodzic wyjaśnia dziecku znaczenie słowa „nioska”)…: 

- Co zniosły kury? 

- Dlaczego chciały, aby ich dzieci były najpiękniejsze? 

- Co zrobiły aby tak się stało? 

- Jak pomalowały jajka? 

- Jakie kurczątka wykluły się z jajek? 

 

Zadanie 3)  „Jestem jajeczkiem” - połóżcie się teraz na dywanie i ostrożnie poturlajcie się 

z jednego jego końca na drugi– zabawę powtarzamy 4-6 razy.  

 

Zadanie 4)„Czyje to jajko?” 

Oglądnijcie teraz obrazki i zobaczcie jak różne rodzaje są jajek…(proszę omówić z dziećmi te 

ilustracje i zaznaczyć, że jajko jest symbolem nowego życia):  



 

 

Zadanie 5)  Zapoznanie z tradycją ozdabiania jajek na Wielkanoc 

  

Zachęcamy do obejrzenia filmu 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/embed/r-to1UXYMUA?feature=oembed


Zadanie 6) „Czary z drukary” – Proszę, oto dla Was niespodzianka. Jeśli macie ochotę trochę 

popracować przy komputerze do dyspozycji kilka zabaw usprawniających ręce i spostrzegawczość. 

Miłej zabawy. 

 

 

DEKOROWANIE  PISANEK: https://view.genial.ly/605483c8ba29000d21a2f95a  

 

WIELKANOCNE CIENIE:  https://view.genial.ly/6053b8b87296780d84716d31 

 

WIELKANOCNE SUDOKU: https://view.genial.ly/60546d53c8b7e90d810b21e0 

 

WIELKANOCNE JAJKA: https://view.genial.ly/6054673c0ee4030d792399ce    

 

Na koniec zadanie 7) „Najpiękniejsza widokówka” - praca plastyczna. 

 Starszaki to nie lada już malarze. Każda z Pań na pewno by się ucieszyła, gdyby zobaczyła prace 

dzieci i pomysł na własną kartkę świąteczną, nie taką kupioną w sklepie, lecz wyjątkową,  bo 

narysowaną lub namalowaną farbami przez Was drogie dzieci.  Jeśli macie ochotę i pomysły czekamy 

na Wasze zdjęcia z wykonanych prac. 

 

 

Do zobaczenia do jutra! 

 

Gorące buziaki :) 
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