
Wielkanocna kurka 

wtorek 

Wykonajcie prace plastyczną- malowanie farbami „Wielkanocna kurka”. 

Dziecko maluje palcami kurkę na żółto (grzebień i skrzydła na czerwono). 

Dziecko naśladuje głos kury. Rozwija sprawność manualną, ćwiczy narządy 

mowy, nazywa kolory. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa ruchowo – naśladowcza „Co robi kurka?”. Dziecko lub na zmianę rodzic, 

rodzeństwo jest kurką – wykonuje różne polecenia, np. Kurka: klaszcze, skacze, tupie, 

przewraca się na plecy i macha nóżkami, naśladuje dzióbanie, skrobie, nuci melodię itp. –

rozwijamy wyobraźnię twórczą ☺  



Zabawę można wykonać z piosenką:   

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

 

------------------------------------------------- 

 
Rodzice, jest to szczególny czas dla wszystkich. „Obecna sytuacja sprawia, że podstawa programowa 

wychowania przedszkolnego powinna być realizowana – przy współpracy nauczyciela i rodziców – 

w warunkach edukacji w domu rodzinnym.”(…) 

 

W oparciu o zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazujemy kilka wskazówek do pracy 

dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej w obecnej sytuacji. 

  

Rodzice,  

 

Pamiętajmy, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na naukę, ale także na rozwijanie 

pasji i zainteresowań dziecka oraz na odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych.  

Zaplanujmy czas dziecka i podzielmy go na grupy:  

a. edukacja – będą to np.: indywidualna praca z propozycjami materiałów przekazanymi czy wskazanymi 

przez nauczyciela i według jego wskazówek. 

b. ruch – w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności ruchowe możliwe do 

wykonania w warunkach domowych.  

c. dom – to obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, 

pomoc przy posiłkach), jest to czas spędzony wspólnie z rodziną. 

 

d. rozrywka – to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu 

z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry, aktywności … 

 

„ Czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola, można wykorzystać na to, aby stało się ono bardziej 

samodzielne. Warto zachęcać je do utrzymania czystości w swoim kąciku (pokoju), przygotowania prostych 

posiłków razem z rodzicami, wykonywania w swoim tempie czynności związanych z ubieraniem, 

przygotowaniem do snu. W tych ostatnich czynnościach, z powodu pośpiechu, dzieci są zazwyczaj 

wyręczane. Pobyt w domu daje możliwość częstych rozmów z dziećmi na różnorodne tematy, a tym samym 

wzbogacania ich słownictwa. Ważne jest także znalezienie czasu na czytanie dzieciom i z dziećmi. Aby 

urozmaicić zajęcia, można skorzystać z edukacyjnych programów telewizyjnych. Pobyt w domu może być 

także okazją do prowadzenia rozmów z dzieckiem, tłumaczenia otaczających nas zjawisk. Należy pamiętać, 

że podstawową formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa ” (….) 

 

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--poradnik-dla-szkol  
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