WTOREK 30.03.2021
TEMAT DNIA : WIELKANOCNE TRADYCJE
Witajcie Tygryski.
Dzisiaj spróbujemy nauczyć się wielkanocnej piosenki .Oto moja propozycja dla was.
1.

Piosenka „ Pisanki , kraszanki” ( meloodię piosenki przesyłam na WhatsApp)

Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.
Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka,
Oto wielkanocna świąteczna święconka.
Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.
Kłócił się z kurczaczkiem cukrowy baranek,
Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek?
Czy ta malowana, czy ta wyklejana,
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana.
Spróbujcie zaśpiewać wspólnie z rodzicami.
2.
Czy wiecie co to śmigus-dyngus?
Posłuchajcie wierszyka i przyjrzyjcie się ilustracji.

Wie o tym Tomek i Ewa,
że w śmigus się wszystkich oblewa.
Ale czy trzeba Pawełka
oblewać z pełnego kubełka?
Wystarczy małym kubeczkiem
dla żartu, dla śmiechu
troszeczkę.
Bo może wiatr chmurę przywieje
i wszystkich was deszczem poleje.
Teraz odpowiedzcie mamie:
Czy polewamy się mocno czy troszeczkę?
Czy za polewanie wodą w lany poniedziałek powinniśmy się obrażać?
Dlaczego?
3. Czy jesteście gotowi na śmigus- dyngus?
Przygotujcie małą butelkę po soku lub wodzie z nakrętką.( dziś jeszcze może być
pusta)Butelki ozdabiajcie oklejając je w dowolny sposób, tak aby miały świąteczny
wygląd. Tatuś będzie pomocny przy wykonaniu małego otworka w nakrętce.
W lany poniedziałek napelnijcie butelki wodą i gotowe.
Prześlijcie nam zdjęcia waszych sikawek na WhatsApp.
Udanego , mokrego dyngusa Tygryski.
Jeżeli już nie możecie się doczekać proponuję następną zabawę.
4. „ Uciekaj przed zmoczeniem”- zabawa ruchowa.
Ustawcie wiaderko lub miskę (bez wody) w domu lub w ogrodzie.przygotujcie dużo
papierowych kulek z gazet lub kolorowego papieru. Rodzice wyznaczą wam linię, z
ktorej będziecie wrzucać przygotowane kulki czyli „ napełniać wiaderko wodą”.
Gdy już je napełnicie, wypowiadając te słowa :
„Śmigus- dyngus świetna sprawa., polewanie to zabawa”
podbiegacie do wiaderka i kierujecie je w stronę mamy albo taty i wysypujecie
wszystko w ich kierunku.
Pamietajcie, aby po każdej zabawie zostawić porządek.
Miłego dnia i udanej zabawy. Pozdrawiam – pani Ewa.

