Drodzy Rodzice, Drogie Dzieci
w okresie przedświątecznym najważniejsze abyśmy znaleźli czas na wspólne przygotowanie się do
Świąt Wielkiej Nocy.
Postaramy się ten czas urozmaicić propozycjami zabaw i zajęć, możecie skorzystać ze wszystkich
a możecie wybrać tylko wybrane elementy zajęć.
Do dzieła Puchatki !

Wtorek 30.03.2021r.
Temat dnia: Wielkanocne zwyczaje .
1. Zabawa „Szukamy jajka”. Potrzebne nam będzie jakieś jajko (najbezpieczniej styropianowe,
czekoladowe). Zabawa typu „ciepło – zimno”. Chowamy w pokoju jajko a może za oknem już
maluje się piękna pogoda i rozpoczniemy zabawę w ogrodzie, dziecko ma za zadanie znaleźć je .
Podpowiedzi udzielamy mówiąc czy jest ciepło (czyli blisko) czy zimno (daleko).
2. Wczoraj wysłuchaliście wiersza ,,Legendy o lukrowym baranku” Posłuchajcie teraz prezentacji
związanej między innymi z koszyczkiem wielkanocnym
( materiały zaczerpnięte ze strony Pani Monia)
https://www.canva.com/design/DAEZ-Owl2Lo/view?utm_content=DAEZOwl2Lo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
Potrafisz powiedzieć co pojawiło się w koszyczku ?
Pomogę było 7 produktów, wymień je kolejno.
Super !
A teraz spróbuj przypomnieć sobie co symbolizowały kolejne produkty.
Dla ułatwienia wymienię je wszystkie jajka, chleb, sól, babka, chrzan, wędlina, baranek.
Brawo!

3. Zabawa czytelnicza „Koszyczek wielkanocny”. Potrzebne nam będą obrazki, od których
odcinamy napisy.
Na stole lub dywanie rozkładamy obrazki i napisy. Zadaniem dzieci jest nazwanie obrazków i
przyporządkowanie do nich odpowiednich napisów.
Wielkanocny-koszyczekPobierz

4. Chciałabym również zaproponować Wam dzisiaj przypomnienie piosenki „Święta Wielkanocne”
( poniżej słowa piosenki i uwaga na whats app nagranie naszej piosenki to dziś nasz debiut :)
Brawo Puchatki
Piosenka "Święta Wielkanocne"

1.
Słońce złote jak pisanka
na błękitnym niebie
zaświeciło od poranka
dla mnie i dla ciebie.
Bo… bo… to…
Ref.:
Święta Wielkanocne,
zielenią się drzewa.
Już bociany powróciły,
szpak o wiośnie śpiewa. /× 2
2.
Weźmy kolorowe farby,
pomalujmy jajka.
Niech pisanki lśnią w koszyku,
wielkanocna bajka.
Bo… bo… to…
Ref.:
Święta Wielkanocne…
3.
I kurczaczki, i baranki
do koszyka damy.
Niech nasz koszyk piękny będzie,
gdy na stół stawiany.
Bo… bo… to…
Ref.:
Święta Wielkanocne…
5. Zabawa „Zając w kurniku”. Potrzebne nam będą wycięte jajka .
Wytnijcie 8 jaj i ułóżcie je na dywanie w szeregu. Dziecko skacze dookoła obrazków, razem
mówimy rymowankę „Skacze zając po kurniku, nagle szybko znika. Powiedz ile jajek zabrał
zajączek z kurnika.” Na ostatnie słowo dziecko staje plecami do jajek, a rodzic zabiera kilka jajek.
Zadaniem dziecka jest powiedzenie ilu jajek brakuje. Możemy też zamienić się rolami. Można też
tę zabawę urozmaicić i w inny sposób redukować liczbę jajek. W wierszyku zamieniamy słowa „ile
jajek” na „które jajko” i dziecko ma powiedzieć jakiego jajka brakuje po wcześniejszym ich
pokolorowaniu np. w paski, kropki, serduszka, kwiatuszki itd.
Jeżeli dziecko ma problem z przeliczaniem zredukujmy liczbę jajek do 5
i próbujmy liczyć na paluszkach ile jajek zabrał zając.
6. Zabawa ruchowa – może być przeprowadzona też na podwórku. Ćwiczymy do rymowanki

M. Markowskiej:
Ręce w przód,
ręce w górę
i podskokiem aż pod chmurę.
Ręce w dół,
ręce w bok,
nogi wykonują skok.
Wszyscy ćwiczą bez wyjątku (maszerujemy)
zaczynamy od początku.
Rymowanki można nauczyć się na pamięć i bawić się nią na spacerach lub w domu.

Jeżeli jeszcze macie trochę czasu i ochoty poniżej karty do dodatkowej pracy.
wielkanocne-karty-pracy-poniedziałek.pdf (panimonia.pl)
Powodzenia
Pani Benia

