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1. Domowe przedszkole „Wielkanoc”– film edukacyjnym

https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY

Rozmowy na temat filmu:
1. Jak nazywają się święta, które się zbliżają?
2. Co Ty najbardziej lubisz w przygotowaniach do Świat Wielkanocnych?
3. Potrafisz wymienić chociaż jeden symbol Świąt Wielkanocnych?

Drogi Rodzicu!
Porozmawiaj z dzieckiem na temat świętowania zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Wytłumacz,
że  zbliżające  się  święta  będą  inne-  ale  przez  to  wyjątkowe.  Tegoroczne  święta  Wielkanocne
spędzone będą w gronie najbliższej rodziny. Bez możliwości wyjścia z domu w celu poświęcenia
koszyczka, bez wyjść do kościoła  i bez świętowania w szerszym, rodzinnym gronie. Mamo/ Tato
poinformuj dziecko, że jest to związane z pandemią koronawirusa i bezpieczeństwem wszystkich
ludzi. Nie spotykamy się, dlatego aby wirus się nie przenosił z jednego człowieka na drugiego- aby
się nie zarazić i nie być chorym. Najlepsze dla wszystkich jest teraz zostanie w domu i świętowanie
wśród swoich domowników.

2.  Zajęcia umuzykalniające przy piosence

Dowolny taniec dziecka podczas 1 i 2 zwrotki piosenki. Podczas refrenu dziecko skacze „jak 
zając”. 
Próba nauki piosenki na pamięć- metodą powtórzeniową. 
Nauka piosenki następuje po zabawie przy piosence ( wcześniejszym wysłuchaniu piosenki).
Rodzic czyta 1 wers piosenki- dziecko powtarza. 
Próba śpiewu piosenki bez muzyki. 
Próba śpiewu z muzyką.

https://www.youtube.com/watch?v=t-
jVEPrPR9c&list=PL7Lg168IaC6QDAzGhO8ZPRo7nM_jIqHU2

Śpiewające Brzdące - Hopla, hopla! 

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa Skacze zając hopsasa! (4x) 

1. Wskoczył zając do kurnika,
 Zebrał jajka do koszyka. 
Z nich pisanki zrobił sam I w ogródku schował nam. 

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa Skacze zając hopsasa! (2x) 

2. Już pisanki znaleźliśmy, 
Były w trawie i wśród liści. 
Ozdobimy nimi dom,
Bo pisanki po to są. 

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa Skacze zając hopsasa! (4x)



3. Zabawa ruchowa – „Toczenie jajka”.
Potrzebne będą:
1. Jajka (dla bezpieczeństwa może być jajko ugotowane na twardo) lub małe piłki;
2. Duże łyżki (np. drewniane);
3. Sznurek lub skakanka (na wyznaczenie startu i mety).

Minimalna liczba uczestników 2 osoby. Uczestnicy stają na mecie. Każdy z uczestników ma jajko 
i  łyżkę.  Jajko  leży  na  ziemi  zabawa  polega  na  toczeniu  jajka  za  pomocą  łyżki  do  mety.
Kto pierwszy ten lepszy! 

Miłej zabawy ;)


