ŚRODA 8.04.2020

Dzień dobry,
Kochane dzieci w dniu dzisiejszym poćwiczycie aparat mowy, poznacie
symbolikę produktów, które wkładacie do koszyczka wielkanocnego i
poćwiczycie chodzenie z łyżką na której jest jajko.

Rodzicu przygotuj: ilustracje koszyczków
http://www.krakow95.eprzedszkole.com/files/200407_34_2_koszyczek_wielkanocny.pdf,
dwie skakanki lub patyki, jajko, łyżka, karta pracy (zał. 1)

Życzymy miłej zabawy!

Temat: Symbole wielkanocne

1. Ćwiczenie artykulacyjne

Proszę rodzicu zadawaj dziecku następujące ćwiczeni:
Jajko – otwórz i zamykaj wargi, układając je tak, aby były zaokrąglone jak jajko.
Gorące jajko – nabierz powietrze nosem, a wypuszczają ustami, naśladuj dmuchanie
na jajka.
Wkładamy jajka do koszyczka – unieś język za zęby i zatrzymuj go tam, a następnie
przeliczaj kolejne jajka.
Rogi baranka – baranek wielkanocny ma okrągłe rogi – rysuj językiem kółeczka,
przesuwając jego czubek po górnej wardze i po dolnej wardze.
Baranki na hali – baranki wędrują w górę i w dół, pasąc się na hali – opieraj czubek
języka raz za górnymi zębami, a raz za dolnymi zębami.
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w jamie ustnej: najpierw na górze, potem – na dole.

2. Zabawa dydaktyczna „Koszyczek Wielkanocny”
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http://www.krakow95.eprzedszkole.com/files/200407_34_2_koszyczek_wielkanocny.pdf

Przedstaw dziecku następującą symbolikę:
Chleb symbolizuje ciało Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, aby zapewnić sobie
dobrobyt i pomyślność.
Jajka są symbolem nowego, rodzącego się życia.
Wędlina jest symbolem bogactwa.
Sól i pieprz symbolizują prawdę.
Baranek jest symbolem Chrystusa – Baranka Bożego, który zwyciężył śmierć.
Wkładana do koszyczka figurka baranka jest zazwyczaj wykonana z cukru, czekolady
lub chleba.

3. Zabawa ruchowa „Chód z jajkiem”

Proszę rodzicu przygotuj: dwie skakanek lub patyki, jajko, łyżkę. Pobawić się w tą
zabawę można w ogrodzie.
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i trzymaj łyżkę w ręce, musisz przejść od jednego patyka do drugiego tak aby jajko nie
spadło z łyżki. Gotowy! No to start!

4. Zabawa ruchowa "Hop do koszyka"

Proszę przygotuj skakankę i wyznacz nią w jednym miejscu okrąg (koszyk). Pobawić
się w tą zabawę można w ogrodzie.
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z koszyczka wielkanocnego, biegaj sobie swobodnie. Na sygnał „Hop do koszyczka”
wskocz do wyznaczonego przez skakankę okręgu. Tą zabawę można powtórzyć
kilkukrotnie.

5. Ćwiczenie grafomotoryczne

Przygotuj rodzicu wydrukowaną kartkę (zał. 1) i kredki.

Rodzicu, chętne dziecko może sobie jeszcze poćwiczyć swoją rączkę. Powiedz
dziecku: jak chcesz możesz teraz rysując po śladzie narysować koszyczek i go
pokolorować starannie.
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