Czwartek 01.04.2021
Temat dnia: Wielkanocna piosenka.
Witajcie Tygryski.
1. Czy już potraficie zaśpiewać fragment piosenki , a może refren?

Dzisiaj powtórzcie kilkakrotnie w ciągu dnia piosenkę „Pisanki, kraszanki”.
Jeśli macie ochotę możecie narysować do niej ilustrację.
2. Przygotowałam również zabawy ruchowe dla was. Możecie pobawić się

wspólnie z rodzicami lub rodzeństwem.
„ Zajączek”- bawcie się przy instrumencie, muzyce lub przedmiocie, który wydaje
dźwięki. Gdy gra muzyka, zajączek skacze obunóż albo na czterech
łapach po dywanie.Gdy muzyka ucichnie chowa się do norki nie
porusza się. Zabawę powtórzcie kilka razy.
„ Pisanki i baranki”- gdy gra muzyka podskakujcie rytmicznie.Na hasło: pisanki
połóżcie się na dywanie na brzuchu, a nastepnie przewracacie
się na plecy turlając się jak pisanki. Ponownie podskakujcie
w rytm muzyki. Na hasło: baranki poruszjcie się na czterech
łapkach naśladując baranki.
„ Wyścig z jajkiem”- do tej zabawy przygotujcie łyżki i jajka( plastikowe lub
styropianowe) oraz chętnych do zabawy. Wyznaczcie
linię startu i mety. Połóżcie jajka na łyżkach. Na hasło:
gotowi-start ruszjcie w kierunku mety, uważając by jajko nie
spadło na podłogę.Wygrywa ten kto dotrze do mety,
nie gubiąc jajka.
3. „ Wielkanocne zagadki”- spróbujcie je odgadnąć.
Położyły go obok rzeżuchy
w wielkanocnym koszyku maluchy.
Dołożyły pięć pisanek:
Niech się cieszy nasz .........(baranek)
Słodkim lukrem jest polana,
na Wielkanoc podawana. ( baba)
Na Wielkanoc jajka zdobię,
różne szlaczki na nich zrobię.
Dodam także naklejanki
i tak z jajek są.......(pisanki)

W nim baranek i pisanki,
wielkanocne niespodzianki.
w nim też kurczak się ukrywa,
jak ten koszyk się nazywa?. (koszyczek wielkanocny)
4. „ Baranek”- wykonajcie swojego wielkanocnego baranka

4- latki mogą skorzystać z karty nr 13 (wyprawka) albo z rodzicami i
młodszymi kolegami i koleżankami spróbować zrobić. Przesyłam propozycję
https://www.youtube.com/watch?v=p6gZKGFSecU
Jezeli macie inny pomysł, każdy mile widziany. Czekam na zdjęcia Waszych
wielkanocnych baranków,aby umieścić je w przedszkolnej galerii.
Życzę udanej zabawy! Pozdrawiam -p. Ewa

