Witam serdecznie, kolejny tydzień przed nami. Przesyłam propozycje zajęć.

Święta przed nami, więc i tematyka zajęć będzie bardzo z nimi związana.

Wierszyk.

PISANKI
Dorota Gellner

Patrzcie,
ile na stole leży pisanek!
Każda ma oczy
malowane,
naklejane.
Każda ma uśmiech
kolorowy
i leży na stole grzecznie,
by się nie potłuc
przypadkiem
w dzień świąteczny.
Ale pamiętajcie!
Pisanki
nie są do jedzenia!
Z pisanek wyklują się
ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA.

Po wysłuchaniu wiersza, następuje rozmowa na temat pisanek. Jeżeli mają Państwo w domu
pisanki to proszę pokazać je dziecku i porozmawiać o tym, dlaczego tworzymy pisanki, jakie
mają kolory. Pisanki można poukładać kolorami, wielkością. Podczas układania pisanek w
rzędach utrzymujmy kierunek od strony lewej do strony prawej.

ZABAWA
Dziecko wyprowadzamy z pokoju, wracamy i w pokoju chowamy w różnych
miejscach pisanki. Przyprowadzamy dziecko i prosimy by je znalazło. Znamy tą grę, jako
zimno, cieplej, gorąco. Zamiast gorąco można mówić „pipipi” udając kurczaczka.

ZADANIE PLASTYCZNE
Wykonanie kurczaka.
Są różne sposoby jak można wykonać kurczaczka. Podaję dwie propozycję:
•

•

Kurczak z pomponów z włóczki.
Wykonujemy dwa pompony jeden większy drugi mniejszy. Łączymy je razem.
Doklejamy trójkącik, jako dzióbek, goździki jako oczka.
Kurczak narysowany przez Was.
Proszę narysować kurczaka – tylko kontury, dziecko koloruje kurczaka
plakatówkami. Po wyschnięciu smaruje kurczaka klejem i posypuje kaszą manną,
jęczmienną.

PIOSENKA
KURCZĄTKA, KURCZĄTKA W STODOLE BYŁY…
Piosenkę można znaleźć na you toube, którą wersję Państwo wybiorą
zostawiam na Was.

WIERSZYK

WIELKANOC
Bożena Forma
Święta za pasem,
do pracy się bierzmy,
mazurki i baby smaczne upieczmy.

Pisanki, kraszanki
razem dziś robimy,
wszystkie kolorowe, bardzo się cieszymy.

Upiekliśmy ciasta
baranka, zajączka,
z posianej rzeżuchy
będzie piękna łączka.

W glinianym wazonie
bazie i żonkile
a na nich z papieru
kurczątka przemiłe.
Proszę dziecku przeczytać wierszyk i wspólnie ustalić, które z wymienionych rzeczy
będą u Was w domu na Święta. Można z dzieckiem porozmawiać o tradycjach, które Państwo
utrzymują w domu.

ZABAWA RUCHOWO – NAŚLADOWCZA

MAŁE - DUŻE JAJO KURZE
Dzieci naśladują dopasowując się do tempa recytacji i pokazywania.

Małe – duże jajo kurze (ręce blisko siebie – małe, ręce rozłożone – duże , dzieci rysują
w powietrzu kształt jajka obiema rękami a następnie robią skrzydełka i poruszają nimi)

Jajko kurze.
Jako kurze.
Duże małe
doskonałe (dzieci klepią się po brzuszkach)
doskonałe
mniam (klaszczą w dłonie).

Myślę, że chociaż będziemy w domu to koszyczki sobie przygotujemy. Bardzo proszę
podczas tych przygotowań dzieciom powiedzieć dlaczego dajemy do koszyczka pokarmy.
I nadszedł Lany Poniedziałek….chyba najbardziej wyczekiwany przez dzieciaków
dzień… proszę tylko wytłumaczyć dziecku, dlaczego się polewamy wodą i że nie obrażamy
się, kiedy nas ktoś poleje pierwszy.

