
Propozycje zabaw dla dzieci z grupy IV  

Temat przewodni tygodnia ,,Wielkanoc” 

 

Wtorek 30.02 2021. 

 
 

1.Na początek ćwiczenia poranne – zabawa ,,Na ziemi zostaję” 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

2. Posłuchajcie piosenki ,,Wesoła pisanka”  

https://www.youtube.com/watch?v=0dpvDEDt9OE 

3.Odkrywamy literę J, j małą i wielką, drukowaną i pisaną- podzielcie na sylaby i głoski wyrazy Janek , 

jajko. 

Piszcie literę J, j w powietrzu, na podłodze, na plecach mamy lub taty albo na talerzu z mąką. 

4. Rozbijcie na talerz jajko i omówcie z rodzicami jego budowę- w środku jajka znajduje się żółtko, które 

otoczone jest białkiem. Białko natomiast otoczone jest dwoma błonkami i skorupką. 

5.Zabawa ruchowa ,,Slalom z jajkiem” – zaproście do zabawy rodzica lub rodzeństwo, ustawcie 3 krzesła 

w równych odstępach, połóżcie ugotowane jajko na łyżce i idźcie slalomem między krzesłami uważając, 

aby jajko nie spadło z łyżki. 



6.   Karty pracy część 3 strony 72- 75 .  Opowiedzcie co dzieje się na obrazku i wskażcie to ,co w nazwie 

zawiera  głoskę j. Poprawnie przeczytajcie tekst pod obrazkiem. Podzielcie nazwy obrazków na głoski i 

narysujcie pod obrazkami odpowiednią liczbę okienek. Przeczytajcie połączenia litery j z poznanymi 

literami. 

Postarajcie się starannie napisać literę j po śladzie i samodzielnie.(  Możecie  rozłożyć zadania  z kart 

pracy na kilka dni). 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_karty_pracy_cz3/mobile/index.ht

ml#p=1 

7. Koniecznie wybierzcie się na spacer z rodzicami i podziwiajcie budzącą się do życia przyrodę. 

 

Środa 31.03.2021 

 
 

1.Posłuchajcie piosenki ,,Zając długie uszy ma” 

https://www.youtube.com/watch?v=fZ9gKoZl9ws 



2. Zabawa słowna „Podaj rymy do podanych słów”: pisanki- firanki, falbanki…, baranek- dzbanek…, jajka- 

bajka…, zajączek – pączek, bączek….. 

3.Wielkanocne zwyczaje przypomnicie sobie dzięki animacji ,,Święta wielkanocne” 

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g 

Jakie zwyczaje związane z Wielkanocą lubicie najbardziej? 

4. Wielkanocne pisanki, kurczaki, zające , baranki – zróbcie co tylko chcecie , a pomoże wam  filmik 

poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rbbd8FsLb-Y 

5.Zabawa ruchowa z piłką. 

- Toczenie piłki do mamy lub taty 

- Rzuty piłki do rodzica 

- Toczenie piłki wokół siebie 

- Podrzucanie i łapanie piłki 

- Podanie piłki do rodzica dołem i górą 

- Popychanie piłki czołem do wyznaczonego miejsca 

- Podskoki z piłką trzymaną między kolanami. 

6.Karty pracy część 3 strona 76 i 77. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_karty_pracy_cz3/mobile/index.ht

ml 

 

Drodzy Rodzice, kochane dzieci! 🌷🌿🌸 

 

Życzymy Wam wspaniałych, pogodnych Świąt Wielkanocnych. 

Wam drodzy Rodzice życzymy dużo miłości, spokoju i nadziei na normalną, bezpieczną przyszłość. 

 

 


