PONIEDZIAŁEK 6.04.2020
Dzień dobry!
Witajcie w nowym tygodniu! Jak wam minął weekend? Robiliście coś ciekawego? Myślę, że
nabraliście nowych sił na kolejny tydzień.
Jak pewnie już wiecie zbliżają się Święta Wielkanocne. W tym tygodniu trochę się o nich
dowiecie.
W dniu dzisiejszym dowiecie się co to są Święta Wielkanocne i co oznaczają, będziecie
miały okazję również pobawić się w detektywa. W takim razie do dzieła!
Rodzicu przygotuj: kartki wielkanocne z Chrystusem jeśli masz a jeśli nie to zdjęcia kartek na
komputerze (https://pl.pinterest.com/pin/450360031464103035/), jedną kartkę wielkanocną z
Chrystusem porozcinaną na 4 kawałki (zał. 1), 6 jajek wyciętych z kolorowych kartek lub
pomalowanych kredkami (zał. 2- 2x tą samą kartkę wydrukuj).

Temat kompleksowy: Wielkanoc
Temat dnia: Już niedługo Wielkanoc

1. Puzzle „Wielkanoc” i rozmowa

Rodzicu przygotuj jedną kartkę wielkanocną z Chrystusem porozcinaną na 4 kawałki
(zał. 1).

Proszę połóż na stole przygotowane puzzle i powiedz dziecku: ułóż te puzzle i
powiedz co z nich powstało. Tak to jest Pan Jezus (jeśli dziecko nie będzie wiedzieć to
mu powiedz) i Święta Wielkanocne są na pamiątkę jego Zmartwychwstania. Oznacza
to, że On najpierw umarł za nas na krzyżu a potem po trzech dniach obudził się znowu
do życia. Rozumiesz?

2. Oglądanie kartek wielkanocnych

Proszę przygotuj kartki wielkanocne z Chrystusem lub zdjęcia kartek na komputerze
(https://pl.pinterest.com/pin/450360031464103035/).

Rodzicu połóż kartki na stole lub komputer i powiedz dziecku: zobacz co
przedstawiają inne kartki. Powiedz mi co na nich widzisz.

3. Zabawa ruchowa „Kurczaczek”

Proszę ubierzcie się i wyjdźcie do ogrodu jeśli będzie ładna pogoda. Powiedz dziecku
aby próbowało się ubrać samo. Możecie zrobić konkurs kto pierwszy się ubierze.

Rodzicu powiedz dziecku: zamieniasz się teraz w kurczaczka i będziesz chodzić oraz
grzebać delikatnie nóżką w ziemi (zobacz tak i pokaż dziecku) w takim rytmie jak ja
ci będę wyklaskiwać .

4. Zabawa ruchowa na spostrzegawczość „Gdzie są jajka”

Rodzicu przygotuj 6 powycinanych wcześniej jajek (zał. 2 – 2x tą samą kartkę
wydrukuj) i pochowaj je w różnych miejscach w ogrodzie tak aby dziecko dało radę
odnaleźć (dziecko ma zamkną w tym czasie oczy).

Powiedz teraz dziecku: dziś do naszego domu przyszła kwoka i poukrywała
w różnych miejscach w ogrodzie swoje jajka, spróbuj je teraz odnaleźć.
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