
Scenariusz do pracy zdalnej „Święta wielkanocne”

Środa 31.03.2021
Temat: Wielkanocne smakołyki

Zadanie 1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci  spacerują po pokoju. Na sygnał (np. klasnięcie w ręce)
wspinają się na palcach i unoszą ręce. 

Gdy Święta Wielkanocne się zbliżają, Zajączki w domu kurze wycierają

2. Ćwiczenia tułowia i skręty. w siadzie skrzyżnym prawą ręką pocierają lewą część ciała, a 
następnie lewą- prawą część, udając czyszczenie futerka.

Następnie czyszczą swoje futerka, w prawo i w lewo każdy zając zerka. 

3. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dzieci pochylają się do przodu, uginają kolana i udają 
dźwiganie ciężkich siatek.  Ćwiczenie powtarzaja kilka razy.

Od rana ze sklepu z zakupami wracają, Ciężkie siatki w łapkach dźwigają. 

4. Ćwiczenia mięśni grzbietu. Dzieci leżą na brzuchu. Unoszą głowę, ręce i toczą  wokół siebie 
przedmiot (np. piłkę) 

W koszyczku jeszcze nie wszystko mają, Pisanki wokół siebie żwawo turlają. 

5. Ćwiczenia skoczne. Dzieci skaczą w przysiadzie w różnych kierunkach. Co chwila zatrzymują 
się, stają i uśmiechają się wesoło.

Kiedy już wszystko przygotowały, Skakały wesoło przez dzień cały.

 6. Ćwiczenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej- skłony. Przedszkolaki wykonują ukłony z niskim
pochyleniem tułowia. 

Co chwilę goście przybywają, Zajączki w pas im się kłaniają. 

7. Zabawa uspokajająca. Dzieci spokojnie oddychają, nabierają powietrza nosem i wypuszczają 
ustami.
 
„Bliżej przedszkola” nr 3.22/2020  

Karty pracy (str. 68 - 69)

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_6_4/mobile/index.html#p=71



Zadanie 2. Zabawa matematyczna „Kurczaczek”
Pokoloruj kurczaczki zwrócone w prawą stronę na żółto, a kurczaczki zwrócone w lewą stronę na

pomarańczowo. Policz, ile jest żółtych piskląt, a ile pomarańczowych. Napisz w kratki odpowiednie
 liczby .

żółte kurczaki      □  pomarańczowe kurczaki    □
Zadanie 3. Wielkanocne zagadki

Ma złociste rogi i kożuszek biały.
Nie biega po łące,  bo z cukru jest cały. (baranek cukrowy)

 Wykluły się z jajek, Są żółciutkie całe.

Będą z nich kogutki albo kurki małe. (kurczaczki)

Leżą w koszyczku pięknie ułożone.

W kolory i wzory mocno ozdobione. (pisanki)

Jest cały z czekolady. W świąteczny poranek

z kurczaczkiem i barankiem stoi wśród pisanek. (zajączek)



Dyktando :) Proszę przygotować ołówek, kredki: czerwoną i niebieską  - utwalenie litery F,f

Franek

farby

figury

wafelek

flaga

flamaster


