
Plan propozycji aktywności dla Rodziców 

Temat kompleksowy: Wielkanoc  

Na dzień 29.03.2021  Poniedziałek 

 
Wprowadzamy w świat wartości: szacunek, tradycja, wspólnota, rodzina, 

pamięć. 

Cele ogólne: 
Obszar fizyczny 

• usprawnianie swojego ciała poprzez codzienne ćwiczenia oraz aktywności na powietrzu 

• wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami 

Obszar emocjonalny 

• budowanie motywacji do poszukiwania, poznawania i wykorzystywania nowych informacji 

• budowanie uczucia więzi z rodziną 

• budowanie własnej tożsamości na podstawie wspólnej tradycji 

• radzenie sobie z porażką, z emocjami, gdy coś nam nie wychodzi tak jakbyśmy tego chcieli. 

 • rozumienie czym jest smutek i radość 

Obszar społeczny 

• wdrażanie do samodzielności: pomaganie rodzicom w pracach domowych, samodzielne 

nakrywanie stołu, składanie serwetek, wdrażanie do zachowania porządku i ładu na własnym 

stanowisku pracy, wdrażanie do samodzielnego przygotowania przyborów i materiałów do 

zajęć 

• wdrażanie do kończenia pracy w wyznaczonym czasie 

• uczenie cierpliwości oraz umiejętności właściwego planowania swoich działań 

Obszar poznawczy 

• uważne słuchanie wiersza i adekwatne prowadzenie rozmowy w jego oparciu 

• rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na pytania 

• rozwijanie zainteresowań plastycznych 

• rozwijanie ciekawości poznawczej  

• utrwalanie wiedzy o wielkanocnej tradycji 

• poszerzanie kompetencji matematycznych w zakresie rozwiazywania zadań 

 

 

I. Poniedziałek  
Temat: Jajka, pisanki 

 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 
 

• Gimnastyka codzienna:  

https://www.youtube.com/watch?v=In_aYUOYZ1o 

 

DUŻY I MAŁY SKOK – Wygibasy z naszej klasy - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

Wlazł kotek na płotek https://youtu.be/gBEDgci-5nU  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=In_aYUOYZ1o
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://youtu.be/gBEDgci-5nU


Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 
 

 

Zajęcia: 

1. Propozycja filmiku edukacyjnego o zwyczajach wielkanocnych: 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

 

2 . Wiersz dla dzieci: 

„Jajka” 

Malujemy jajka, 

a każde z nich to niespodzianka. 

W złociste słoneczka, 

w gwiazdeczki na niebie, 

zrobię pisaneczkę – 

mamusiu dla ciebie. 

 

A dla mego taty – 

wymaluję kogutka, 

będzie miał tęczowo 

malowane piórka. 

 

Dla babci i dziadka 

też piękne pisanki, 

oplecione w koło 

w kolorowe wianki. 

 

Pisanka dla brata 

cała w żółte plamy. 

To stado kurczątek 

obok swojej mamy. 

 

Gdy wszystkie pisanki 

już będą zrobione, 

w wiklinowy koszyk 

ułożę święcone. 

3. Rozmowa kierowana z dzieckiem Jak wyglądała pisanka dla taty, dla mamy, babci i 

dziadka a dla brata? Która wydaje Ci się najładniejsza? Jaka byłaby twoja pisanka? 

4. „Pisanki” ––pokoloruj wg własnego pomysłu pisanki - załącznik nr 1. Możesz wykleić 

kolorowym papierem lub plasteliną. Następnie wytnij je nożyczkami. 

 

Emocjonalny rozwój dziecka: 
 

5.  Zastanów się i powiedz mamie w jakim jesteś humorze? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA


 
 

Społeczny rozwój dziecka: 
 

Wyznaczenie dyżurów- kto wynosi dziś śmieci, kto nakrywa do stołu 

6. Zabawa ćwicząca samodzielność: Nakrywanie do stołu: sztućce, składanie serwetek, 

sprzątanie po posiłku. 

 

  

 

Miłej zabawy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pisanki – załącznik nr 1 

 


