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Zadanie 1. Kurczaczek z kółek – praca plastyczna

Dziecko wycina kółka z żółtego papieru po liniach narysowanych przez rodzica. Na kartce 
znajdują się trzy kółka o średnicy: 8 cm, 5 cm, 3 cm (brzuszek, skrzydełko, głowa), dwóch 
kół       o średnicy 2 cm (ogonek) oraz z czerwonego papieru – czterech kół o średnicy 2 cm 
(łapki i dziobek). Dziecko składa koła na pół (oprócz koła o średnicy 3 cm – z którego 
będzie głowa). Przykleja na białą kartkę papieru poszczególne elementy tak aby powstał 
kurczaczek. Pod kurczątkiem dziecko może przykleić pasek zielonej ponacinanej bibuły – to
będzie trawa. Na koniec dziecko rysuje kurczaczkowi czarnym flamastrem oczka pośrodku 
głowy.

Miłej zabawy :)



Zadanie 2. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem tekstu rymowanki:

„Jajeczko, jajeczko, jesteś pisaneczką”.

Dzieci wypowiadają rymowankę, dzieląc słowa na sylaby i łącząc tę czynność z odpowiednimi 
ruchami: jedna sylaba – przysiad, druga – wyprost (naprzemiennie).

Zadanie 3. Nauka piosenki pt. „Koszyczek dobrych życzeń”

https://www.youtube.com/watch?v=7TZOcP5tKhY

Koszyczek dobrych życzeń”

1. Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku,

a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku.

Dwie kiełbaski pachnące są, sól i pieprz, by był pyszny smak.

Dziwi się biały baranek: „O! Kto to wszystko będzie jadł?”

Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł,

 a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń.

Gdy życzenia złożyć chcesz, coś z koszyczka szybko bierz!

I życz szczęścia, pomyślności, a na święta dużo gości!

2. Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała.

Był baranek i dużo pisanek, i kiełbaska niemała.

Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat,

 lecz babcia z dziadkiem dziwili się: kto to wszystko będzie jadł?

Ref.: Mama, tata…

3.  Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał życzenia.

Od pisanek kolory pożyczę, od baranka marzenia.

I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyczku pyszności są,

a mamy i babcie, i ciocie też z życzeniami dają go.

Ref.: Mama, tata…

Rozmowa na temat tekstu piosenki.

Co znajduje się w koszyczku, o którym jest mowa w piosence?

 Co znaczą w piosence słowa koszyczek dobrych życzeń?
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