WTOREK 7.04.2020r.
Dzień dobry,
Kochane dzieci w dniu dzisiejszym trochę poćwiczycie ze skakanka lub
sznurkiem, może nawet uda się wyjść do ogrodu. Będziecie miały okazję również
zamienić

się

na

chwilę

w piekarza i ulepić chleb lub bułeczki.

Rodzicu przygotuj: ilustrację (zał. 1), ilustracje (na komputerze)
https://przedszkolankowo.pl/wpcontent/uploads/2017/03/WIELKANOCPLANSZE.pdf,
10 zabawek w różnych kolorach (mogą się powtórzyć), nagranie piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=0dpvDEDt9OE, miseczka, wata, ziarenka
rzeżuchy, woda w butelce.

Życzymy miłej zabawy!

Temat: Koszyczek Wielkanocny

1. Wysłuchanie wiersza A. Widzowskiej „Wielkanoc”

Rodzicu przygotuj:
Ilustrację (zał. 1),
https://przedszkolankowo.pl/wpcontent/uploads/2017/03/WIELKANOCPLANSZE.pdf (na komputerze).

Rodzicu przeczytaj dziecku wierszyk i powiedz dziecku:
Co dziewczynka dostała od kurki?
Co dziewczynka miała w koszyczku?
Co się robi na „śmigusa dyngusa”?
Pokaż dziecku ilustrację i zapytaj: co jeszcze powinno się znaleźć w koszyczku
wielkanocnym?

Kurko, proszę, znieś jajeczka,
śnieżnobiałe lub brązowe,

ja z nich zrobię na Wielkanoc
cud-pisanki kolorowe.

Do koszyczka je powkładam,
z chlebkiem, babką lukrowaną,
potem pójdę je poświęcić
z bratem, siostrą, tatą, mamą.

Przy śniadaniu wielkanocnym
podzielimy się święconką
i buziaka dam mamusi,
zajączkowi i kurczątkom.

„Śmigus-dyngus!” – ktoś zawoła,
tatę wodą popryskamy,
mama będzie zmokłą kurką,
bo to poniedziałek lany!

2. Zabawa ruchowa „Ja jestem pisanka"

Proszę rodzicu przygotuj, jeśli będziecie się bawić w ogrodzie, 10 zabawek w różnych
kolorach (mogą się powtórzyć), następnie połóż je w różnych miejscach w ogrodzie.

Rodzicu powiedz dziecku: jesteś teraz pisanką, kiedy powiem jakiś kolor to ty musisz
szybko

znaleźć

rzecz

takiego

koloru

i mi ją przynieść. Będziesz wtedy pomalowany na taki kolor. Czynność można
powtarzać kilkukrotnie. Na koniec można policzyć ile rzeczy przyniosło dziecko.
Okaże się wtedy jak kolorową jest pisanką.

3. Zabawa ruchowo-rytmiczna „Wielkanocny spacer"

Proszę rodzicu przygotuj: drewienka do wystukiwania rytmu lub inny instrument, to
nagranie https://www.youtube.com/watch?v=0dpvDEDt9OE. W tą zabawę można
pobawić się w ogrodzie puszczając na granie na telefonie.

Rodzicu powiedz dziecku: zaraz włączę nagranie i będę wystukiwać rytm na
instrumencie. Twoim zadaniem będzie poruszanie się do rytmu.

4. Sadzenie rzeżuchy

Rodzicu

przygotuj:

miseczkę,

watę,

ziarenka

rzeżuchy,

wodę

w butelce.

Powiedz

dziecku:

usiądź

do

stołu

będziemy

teraz

siać

pyszną

i zdrową rzeżuchę. Włóż do miseczki watę, teraz nasyp na nią trochę ziarenek, a na
koniec wspólnie ją podlejemy. Musimy wziąć miseczkę z rzeżuchą i postawić ją w
nasłonecznionym miejscu np. na parapecie. Ciekawe czy zdąży nam wyrosnąć do
świąt abyśmy mogli sobie nią ozdobić kanapki w Wielkanoc? Aby tak się stało musisz
codziennie o nią dbać. Dolewać wody aby zawsze miała mokro i pilnować aby była w
nasłonecznionym miejscu.

Za łą czn ik 1

