
Witajcie Krasnoludki! 

Data : 1.04  

Temat: Skaczące zajączki  

CELE OGÓLNE: wzmacnianie mięśni rąk i nóg, rozwijanie mowy,  

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ilustracje zajączków, pliki muzyczne YT 

 

•         Jest cały z czekolady.  
              W Świąteczny poranek z kurczaczkiem 
              i barankiem stoi wśród pisanek. (zajączek) 
 

• Ćwiczenia gimnastyczne – 
 „Kurka z kurczętami”– zabawa orientacyjno-porządkowa. R. przyjmuje rolę mamy-kury. Dz.-
kurczęta biegnie swobodnie. Na hasło: Kurczęta, do mamy! – szybko przybiega  do R.   
 
 – „Jajeczka” – zabawa z elementem toczenia. Jajeczka turlają się po stole – Dz. -jajeczko leży na 
podłodze i przetacza się z pleców na brzuch, nogi złączone, ręce uniesione za głowę.  
 
– „Baranki wielkanocne” – zabawa bieżna. R. dzwoni dzwoneczkiem/ kluczami a Dz.-baranek 
biegnie swobodnie. Gdy dzwonek cichnie, baranek staje i odpoczywa. – można włączyć ulubioną 
piosenkę  
 
– „Zanieś jajko” – zabawa z elementem równowagi. Dz. kładzie jajeczko na talerzyku i niesie je, 
trzymając talerzyk przed sobą na wysokości klatki piersiowej.  
 
– „Zajączki” – zabawa z elementem podskoku. Dzieci-zajączki podskakują raz na jednej, raz na 
drugiej nodze. Na sygnał R. Dz. zatrzymuje się i pokazuje zajączkowe uszy – unosi w górę ugięte 
ręce, dłonie przy uszach.  
 
– Marsz z wysokim unoszeniem kolan przy piosence - plik na stronie,   
 

• Zabawa „Zajączek szuka zguby.  - R. pokazuje Dz. maskotkę zajączka może to być też inny 

pluszak i pusty koszyczek. Opowiada o tym, że zajączek przewrócił się i z koszyczka wypadło mu 

pięć pisanek. Prosi Dz. o pomoc w odnalezieniu pisanek. Dz. szuka pisanek, które R. wcześniej 

ukrył w różnych miejscach pokoju. Poszukiwania zostają zakończone, kiedy wszystkie pisanki 

znajda się w koszyczku zajączka 

 

• Przypomnienie piosenki z poniedziałku „Na Wielkanoc każdy zając”  

 

• Zabawa „O którym zajączku mówię? - R. pokazuje Dz. zajączki opisuje wygląd zajączka, Dz. 

uważnie słucha, wskazuje właściwego zajączka, określa, który to zajączek z kolei. Np. ten 

zajączek ma żółte uszka i jest cały zielony / do wyboru ilustracje z obrazkami, można też 

wykorzystać wszystkie plansze wybierając jednego zajączka z każdej ilustracji stojącego w 

innym miejscu.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Dla chętnych dzieci zajączek z papieru link YT na stronie  

 

Pamiętajcie dziś Prima Aprilis       Dobrej zabawy. 


