Środa 08.04.2020
Temat: Zabawy z jajkiem.
Cele:
- ćwiczenie dużych partii mięśniowych
- ćwiczenie skoczności
- nauka piosenki
Pomoce: ugotowane jajko, łyżka drewniana lub zwykła, szarfa,3-4 plastikowe butelki, bibuła
(mogą być chusteczki higieniczne, gazety),
Przebieg zajęć:
1.Ćwiczenie techniczne „Przedszkolne kręgle”. Dzieci obklejają plastikowe butelki bibułą lub
papierem kolorowym. Rodzic pomaga odpowiednio ustawić powstałe kręgle. Dzieci z
wyznaczonej odległości wypuszczają piłkę po podłodze tak, aby zbić jak najwięcej kręgli.
2. Zabawa ruchowa „Od punktu do punktu”. Dziecko kładzie jako na łyżkę, trzyma łyżkę
jedna ręką, drugą ma schowana za siebie. Zadaniem dziecka jest przejście z jajkiem na łyżce
po skraju dywanu tak, aby jajko nie upadło.
3. Zabawa „Hop, do góry!”. Każde dziecko ustawia przed sobą jajko i przeskakuje przez nie
obunóż do przodu i do tyłu, uważając, aby na nie nie nadepnąć.
4. Zabawa z toczeniem „Do celu”. Rodzic wyznacza jeden punkt (np. rozkłada wstążkę,
kładzie misia). Dzieci przetaczają jajko za pomocą łyżki tak, aby znalazło się w
wyznaczonym miejscu. Nie mogą pomagać sobie drugą ręką.
5.Rodzic pyta dzieci o znane im zwyczaje wielkanocne. Następnie opowiada, że wśród wielu
polskich zwyczajów wielkanocnych, takich jak: robienie pisanek, palm wielkanocnych,
Śmigus-Dyngus itp., jeszcze do niedawna, na wsi, w Poniedziałek Wielkanocny był zwyczaj
chodzenia z kogutkiem wielkanocnym, zwanym inaczej kurkiem dyngusowym.
Chłopcy wozili po wsi koguta w dwukołowym wózku, odwiedzając wszystkie domy. Na
początku wykorzystywano żywego ptaka, potem zastąpiono go ulepionym z gliny,
upieczonym z ciasta lub wyciętym z deski. Tradycyjnie wózek dyngusowy malowano na
czerwono i zdobiono suszonymi źdźbłami zbóż, traw i kwiatami. Samego koguta
również
ozdabiano
wstążkami.
Inscenizację
można
zobaczyć
na
stronie
https://www.youtube.com/watch?v=LGVukQx7UH4 . Na wejście śpiewano różne piosenki.
6. Słuchanie i nauka piosenki Wieziemy tu kogucika (muzyka na Państwa mailu).
Wyjaśnienie niezrozumiałego słowo: winszujemy – życzymy. Nauka słów piosenki.
Wieziemy tu kogucika
1. Wieziemy tu kogucika,
dajcie jajek do koszyka!
Dajcie, aby choć ze cztery,
a do tego ze trzy sery
dla kogucika!
(Kukuryku!)

2. Do was tutaj wstępujemy,
zdrowia, szczęścia
winszujemy!
Dajcie też, co macie dodać,
co dobrego nie żałować
dla kogucika!
(Kukuryku!

7. Kolorowanie kogucika (załącznik nr 1).
Agnieszka Strzelczyk
Załącznik nr 1

3. Oj, zieleni się, zieleni
młoda trawka tuż przy ziemi.
Kukuryku, kukuryku
i już pełno jest w koszyku
dla kogucika!
(Kukuryku!)

