
GRUPA IIIA 

 

Przesyłają Państwu i naszym kochanym przedszkolakom panie z grupy IIIA, 

Pani Dorotka i Pani Marzena. 

 

 

 

Temat kompleksowy na miesiąc kwiecień 

„ Jajka malowane’’ 

Termin:06.04.2020 – 10.04.2020 

 

CEL GŁÓWNY: poszerzanie wiedzy o polskich zwyczajach wielkanocnych, 

wdrażanie dzieci do kultywowania tradycji. 

Propozycje zabaw z dziećmi: 

Gimnastyka poranna do piosenki „ Głowa, ramiona, kolana, pięty’’ 



www.youtube.com./watch?v=30BVfTvIsrE 

Zabawa logopedyczna usprawniająca mięśnie aparatu mowy. Dziecko zatacza 

językiem koła na ustach. 

Zajęcie z zakresu wspomagania rozwoju mowy z wykorzystaniem wiersza 

 „ Jajko’’ 

„Jajko’’ 

Siedziała kura długo na grzędzie. 

Siedziała i rozglądała się wszędzie. 

Patrzyła w górę, w dół, na wszystkie boki, 

obok niej również siedziały kwoki. 

Tak się wierciła, tak się kręciła 

I nawet wcale nie zauważyła, 

kiedy to jajko w końcu zniosła. 

- O!- Zagdakała i się podniosła. 

 

Omówienie wierszyka. 

Zabawy z ciastoliną „ Kolorowe jajka’’ 

Domowa ciastolina:  

2 szklanki mąki, 1 szklanka soli, 2łyżki oleju roślinnego, 2 płaskie łyżki proszku 

do pieczenia, 1,5 szklanki gorącej wody. 

Wszystkie składniki należy wymieszać i intensywnie ugniatać, aż się połączą, a 

masa zrobi się zwarta i elastyczna. Ciastolinę można zabarwić, dodając do 

podzielonej na części masy barwniki spożywcze. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com./watch?v=30BVfTvIsrE


Zabawa matematyczno – sprawnościowa „ Ile fasolek?’’ 

Dziecko przesypuje nasiona fasoli, z jednego pojemnika do drugiego za pomocą 

łyżki tak, aby  

- w pierwszym pojemniku było więcej fasolek niż w drugim, 

- w pierwszym pojemniku było mniej fasolek niż w drugim, 

- w obu pojemnikach było po tyle samo fasolek. 

  

Zabawa z piłką „ Ode mnie do ciebie ‘’- ćwiczenie chwytu. 

Zabawa pantomimiczna „ Pieczemy ciasto”.Dziecko naśladuje poszczególne 

etapy pieczenia ciasta: ugniatanie, dosypywanie składników, mieszanie, 

wałkowanie. 

Zajęcie społeczne utrwalające polskie tradycje. Rozmowa z rodzicem na temat 

zbliżających się świąt wielkanocnych. Opisywanie zwyczajów. 

 

Wysłuchanie wiersza 

„Malowane jajka’’ 

Leży na półce mały koszyczek, 

a z niego wystaje kilka twarzyczek. 

Każda okrągła i zadowolona 

pięknymi barwami jest ozdobiona. 

 

Pierwsza w krateczkę, 

druga ma groszki, 

u trzeciej – kwiaty, 

u czwartej – prążki. 

Na piątej są gwiazdki, 

na szóstej – drzewa, 

a mnie ich widok tylko olśniewa. 



  

I tak jak co roku, 

nie pójdą w kąt, 

Lecz będą życzyły: Wesołych Świąt ! 

 

Rozmowa na temat wiersza. Pytania: 

- Jak wyglądały pisanki? 

-, Jakie miały wzory? 

- Ile ich było? 

-, W jakie święta ozdabiamy jajka? 

Ćwiczenie rozwijające małą motorykę „ Paluszkowa pisanka”. 

Rysowanie na plecach rodzica pisanek według instrukcji dorosłego np.: wzorek 

w kratkę, w kropki, w paski itp. 

Zabawa ćwicząca spostrzegawczość „ Gdzie ukryły się pisanki?” 

Zadaniem dziecka jest odnalezienie ukrytych przez rodzica pisanek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karta pracy:, „ Co, do czego pasuje?’ 



 

 

 



Nauka piosenki „Pisanki, pisaki”. 

 www.youtube.com/watch?v=HhkqWoA8  

Zabawa ruchowe z jajkiem. „ Od punktu do punktu” 

Ugotowane jajko dziecko ma przenieść na łyżce do wyznaczonego miejsca. 

Zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo – ruchową „ Jajo na podłodze” 

Dziecko rysuje na podłodze kształt jajka. 

Zabawa z przeskakiwaniem obunóż „ Hop do góry!” 

Dziecko przeskakuje przez jajko do przodu i do tyłu uważając, aby na nie nie 

nadepnąć. 

Zabawa z elementem toczenia „ Do celu ‘’ 

Dziecko za pomocą łyżki toczy jajko do wyznaczonego miejsca, bez pomocy 

drugiej ręki. 

Zabawa logopedyczna „ Przedświąteczne porządki”. Ćwiczenie aparatu mowy. 

  Pewnego dnia baba, która mieszka u każdego w buzi, robiła wielkie porządki. 

Najpierw umyła dokładnie ściany ( język przesuwa się w stronę policzków po 

stronie wewnętrznej). Potem umyła sufit ( język przesuwa się do podniebienia). 

Podłoga też była bardzo brudna, więc umyła ja dokładnie (język na dnie jamy 

ustnej).Okna też musiały zostać umyte. Najpierw umyła je na zewnątrz, a 

później od środka( język wędruje po stronie zewnętrznej zębów, a potem po ich 

stronie wewnętrznej).Wreszcie umyła schody w przedsionku ( język przesuwa 

się w stronę dolnej wargi i wysuwa na brodę). Komin też musiał zostać 

wyczyszczony ( język wysuwa się w kierunku wargi górnej i nosa). Wytrzepała 

dywany ( język wykonuje szybkie ruchy w górę i w dół). Na koniec pootwierała 

wszystkie okna, by dom przewietrzyć. Do domu wpadł wiatr ( dziecko nabiera 

powietrze nosem i wydmuchuje ustami). W tak wysprzątanym domu można już 

malować wielkanocne pisanki.  

 

 

Karta pracy „ Pisanka” 

Zadaniem dziecka jest ozdobić szablon jajka wyciętymi z papieru kolorowego 

dowolnymi elementami. 

http://www.youtube.com/watch?v=HhkqWoA8


 

 

 

 

 



Słuchanie piosenki „ Wesoła pisanka”. 

www.youtube.com/watch?v=OdpvDEDt9OE 

Praca plastyczna „ Wielkanocny kurczak” 

Do pracy potrzebne są: kartka z bloku, żółta farba, widelec, klej, czerwony i 

czarny mazak.  

Rodzic rysuje dziecku ołówkiem zarys kurczaka. Dziecko za pomocą widelca i 

farby tworzy postać kurczaka.Za pomocą mazaka dorysowujemy dziób i oczy. 

Gotowe. 

 

 

 

  

 

 

Propozycje zabaw z językiem angielskim dla grup IIIA i IIIB 

Bardzo proszę o utrwalenie zwrotów: head-głowa,  

 mouth –usta, 

nose – nos, 

ears – uszy, 

http://www.youtube.com/watch?v=OdpvDEDt9OE


eyes – oczy, 

shoulders- ramiona, 

heel- pięta. 

Dzieci utrwalą nazwy części ciała przy piosence „ Głowa, ramiona, pięty” 

http://youtube.be/zb3mxxEEmpo 

 

 

 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna   grupa IIIA 

Zabawy usprawniające procesy poznawcze takie jak : spostrzegawczość, 

pamięć, uwagę. 

Zabawa „ O czym mówię ?” 

Rodzic układa przed dzieckiem obrazki z przedmiotami codziennego użytku oraz 

ze znanego mu otoczenia ( lub konkretne przedmioty ).Następnie oddala się i 

szeptem opowiada o danym przedmiocie. Zadaniem dziecka jest unieść do góry 

obrazek, lub przedmiot , o którym opowiada dorosły. 

 

Zabawa „ Poszukiwanie skarbów w pudle rozmaitości”. 

Do pudła rodzic wkłada różne przedmioty ( ścinki kolorowych tkanin, wstążki, 

plastikowe samochodziki ).Zadaniem dziecka jest dotykiem rozpoznać i nazwać 

te przedmioty. 

 

 

 

 

 

 

http://youtube.be/zb3mxxEEmpo


Karta pracy „ Wskaż owieczkę, która nie pasuje w szeregu”. 

 

 

 

 

 

 

Karta pracy „ Kolorowe pisanki ‘’ 

Bardzo proszę wykonać kartę pracy zgodnie z poleceniami. 



  



 

 

Zabawy rozwijające umiejętność współpracy z innymi, czerpanie radości z 

osiągniętego celu. 

Zabawa „ Obrazek we dwoje” 

Rodzic i dziecko malują obrazek na jednej kartce trzymanym wspólnie pisakiem. 

Biorą go razem do rak i nie rozmawiając przy pracy wspólnie wykonują rysunek 

(pies, dom, piłka). 

Zabawa „ Pies przewodnik” 

Rodzic i dziecko tworzą parę. Jedna z osób ma zawiązane oczy. Zadaniem 

drugiej osoby jest poprowadzenie partnera tak, aby bezpiecznie przeszedł przez 

określony teren. W czasie zabawy nie wolno porozumiewać się słownie. 

Przeszkody należy sygnalizować przez dotyk. Potem następuje zmiana ról. 

Zabawa „ Bańki mydlane” 

Do wypełnionego pianą naczynia rodzic wrzuca kolorowe piłeczki , plastikowe 

zakrętki od butelek. Zadaniem dziecka jest wyłowienie ręką , sitkiem, kuchenną 

łyżką tych rzeczy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta pracy „ Wskaż postać , która różni się od pozostałych”. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


