
Temat kompleksowy: Wielkanoc  

Poniedziałek 6.04.2020 

Temat na dziś; Wielkanocne malowanie 

 

Posłuchaj piosenki o kolorach; 

https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk 

jeżeli masz w komu butelkę pet  wrzuć do niej groch, ryż, guziki / może być garnek, 

łyżki / masz świetny instrument – zagraj na instrumencie piosenkę ,,Kolory’’ 

Przeczytaj z rodzicem- rodzic tekst ty obrazki. 

 

 

1.Zabawy kolorami – zabawy badawcze.  

Przygotujcie:3 szklanki, kubki/ powinny być przeźroczyste/, wodę, farbę 

niebieską i żółtą, jeśli masz mogą być kawałki bibuły w tych kolorach, 2 

kawałki ręczników papierowych złożonych na 3 

Przygotuj 3 szklanki, 

Do 1 nalej wody i zabarw ją na niebiesko/ np.farbą, kawałkami bibuły/ 

Do 2 nalej wody 

Do 3 nalej wody i zabarw ją na żółto 

Do szklanek włóż ręcznik papierowy- uzbrój się w cierpliwość – odpowiedz jaki kolor 

powstał w środkowej szklance 

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44 

https://www.youtube.com/watch?v=owzja2wW8Nk
https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44


Jeżeli nie masz akcesoriów do wykonania doświadczenia to zmieszaj farby- kolor 

żółty i niebieski- jaki kolor uzyskałeś-jeżeli zielony to brawo! 

 

A teraz wstań i poszukaj w swoim domu przedmiotów w tym kolorze; 

- czy potrafisz powiedzieć ile ich znalazłeś? 

- jakich przedmiotów w tym kolorze znajduje się w twoim domu najwięcej , a jakich 

najmniej? 

-wyglądnij przez okno może są w twoim ogrodzie? 

A teraz trochę ruchu. Oto kilka zabaw ruchowych 

 

Zabawa orientacyjno-porządkowa Kurczaki w koszyczku. 

Rodzic rozkłada  na środku pokoju mały kocyk, ręcznik-to będzie koszyk 

wielkanocny. Dziecko (kurczątko) biega po pokoju , dookoła ,,koszyka’’, 

przy dźwiękach dowolnej  muzyki. Na przerwę w muzyce wchodzi 

do środka,, koszyka wielkanocnego’’, przyjmują różne pozycje (według 

własnych pomysłów) i staje nieruchomo. 

 

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Zabawy z jajkiem. 

Dziecko   staje przed koszykiem. Rodzic podaje dziecku małą piłkę(jajko)   

/ nie masz zrób kulkę z gazety, chusteczki higienicznej, apaszki/   

Na Twój sygnał  dziecko podnosi piłeczkę oburącz do góry, unosi głowę i 

patrzy na piłeczkę. Następnie układa ją w ,,koszyku wielkanocnym’’ . 

Zwróć uwagę , aby  nogi  dziecka przez cały czas wykonywania ćwiczenia 

były proste (nie ugięte w kolanach) 

 

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Wyścig z jajkiem. 

Rodzic wręcza dziecku łyżkę  i układa na niej piłkę/jajko/ 

 Dziecko pokonuje wyznaczoną przez Rodzica drogę- może to być slalom 

z ułożonych pluszaków. Jeżeli jajko spadnie z łyżki – dziecko zaczyna 

przejście od początku  

 

• Ćwiczenie uspokajające. 

Dzieci kładą się na podłodze. Umieszczają piłkę na swoim brzuchu. 

Oddychają głęboko i obserwują, jak piłka unosi się i opada.  

Jeśli piłka zsunie się z brzucha, podnoszą ją i kontynuują ćwiczenie. 

 

Wykonanie karty nr 1 i 2  

 

 

 

 

 



 

 

Zabawa ,,Kolory’’  

Rodzic rzuca do dziecka  piłkę /maskotkę/  podając nazwę koloru, np. “Coś 

zielonego?”. Zadaniem  dziecka jest podanie rzeczy będącej w danym kolorze. Gdy 

pomysły dotyczące jednego koloru wyczerpią się, rodzic  może zmienić kolor lub 

zakończyć zabawę. Gdy zabawa okazuje się zbyt łatwa, do koloru można dodawać 

kolejne cechy, np. “Coś zielonego i miękkiego?”, itd. 

 

dzieci 5-letnie Karta pracy, cz. 4, nr50, 51 

Jeżeli ci się udało wykonać zadania na dzień dzisiejszy pokoloruj jeżykowi 1 kolec. 

Brawo! 

 

 

WESOŁEJ ZABAWY ŻYCZY 

Pani Edytka i Pani Małgosia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JEŻELI CHCESZ ZAPRASZAMY CIĘ DO EKSPERYMENTOWANIA. 

 


