Temat dnia: PISANKI, KRASZANKI, MALOWANE JAJA
10.04.2020
Jutro święta. Do dzieła od jutra wolne:)

CELE:
•
doskonalenie koordynacji ruchowej
•
tworzenie twórczej pracy plastycznej
•
doskonalenie sprawności małej motoryki
•
ćwiczenie samodzielnego czytania
•
ćwiczenie artykulacji
•
rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
•
orientacja w przestrzeni

ZABAWY I ZAJĘCIA
ZABAWY RUCHOWE
„ Szukamy skarbów zajączka”- w pobliżu domu rozkładamy np. czekoladki, dziecko ma za
zadanie według wskazówek słownych znaleźć skarby króliczka.
"Ciepło-zimno". Rodzic chowa konkretny przedmiot, dziecko musi go znaleźć wyłącznie dzięki
wskazówkom: ciepło, zimno.
„Komendy”- rodzic rozkłada w całym domu karteczki z zadaniami np.: 5 przysiadów, 8 pajacyków
itp. kiedy dziecko znajdzie karteczkę musi wykonać daną komędę.
ZAJĘCIA MATEMATYCZNE
„Rysowanie z pamięci”- Rodzic czyta dziecku krótkie opowiadanie, opisuje elementy jakie
powinny znaleźć się na obrazu. Dziecko rysuje obrazek flamastrami ( orientacja przestrzenna).

„Na środku jest pisanka w żółto niebieskie paski. Pod pisanką rośnie zielona
wiosenna trawka. W lewym górnym rogu świeci żółte słońce z pięcioma promieniami.
Obok słońca płyną trzy małe niebieskie chmurki. Po prawej stronie pisanki lecą
cztery różowe motylki. Po lewej stronie pisanki rośnie pięć czerwonych kwiatków,
które mają po cztery płatki”
PRACA Z KSIĄŻKĄ
(strona 43a i 43b)- rozwiązywanie sudoku, wycinanie po śladzie, czytanie, wykreślanie
niepasujących wyrazów.
Krótki tekst do czytania.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE- „Baranek”

Zaczynamy od przygotowanie masy solnej: 0.5 szklanka mąki, 0,5 szklanka soli i ok. 0,25 szklanki
wody, wszystko dokładnie mieszamy. Rozwałkowujemy masę i wycinamy „tułów” – możemy użyć
do tego szklanki. Następnie formujemy kulkę na głowę i przyklejamy do podstawy. Do głowy
przyklejamy rogi lub uszy, jak kto chce. Wykałaczką rysujemy oczy i nos. Baranki możemy
wysuszyć w piekarniku lub pozostawić do wyschnięcia np. na rozłożonej folii. Następnie malujemy
baranki, do tego celu możemy wykorzystać farby lub lakiery do paznokci:) A to taki mój
baranek:)

ZAJĘCIA JĘZYKOWE
Rozmowa na temat opowiadania, próba opowiadania .
Pytania:
•
ile jajek zniosła kura?
•
dlaczego jajka uciekły?
•
co się przydarzyło każdemu jajku?

BAJECZKA WIELKANOCNA Agnieszka Galica
Zniosła Kura cztery Jajka. –Ko-ko –ko –zagdakała zadowolona –leżcie tu cichutko, to nikt was nie
znajdzie –i poszła szukać ziarenek na podwórku.
Ale Jajka, jak to Jajka, myślały, że są mądrzejsze od kury, i zamiast leżeć cichutko, turlały się i
postukiwały skorupkami, aż usłyszał je Kot.
-Miau –powiedział przyglądając się Jajkom –cztery świeżutkie Jajka, będzie z was pyszna
jajecznica,miau!
-Nie, nie, nie! –trzęsły się ze strachu Jajka –nie chcemy skończyć na patelni.
-Ale co robić, co robić? –postukiwały się skorupkami.
-Ja uciekam –zawołało pierwsze Jajko i poturlało się przed siebie –nie dam się usmażyć!
A po chwili wróciło wesoło podśpiewując: Jestem czerwone w czarne kropeczki,nikt nie zrobi
jajecznicy z takiej biedroneczki.
-Co się stało, co się stało? –dopytywały się pozostałe Jajka.
-Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i teraz nie jestem już zwyczajnym Jajkiem, tylko
wielkanocną pisanką.
-Drugie Jajko nie zastanawiało się długo, poturlało się tak szybko jak umiało, by po chwili wrócić i
zaśpiewać grubym głosem: To nie jajko tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. I rzeczywiście,
Jajko wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto –czarne paski.
I ja też i ja też –wołało trzecie Jajko turlając się wesoło.
-Ciekawe, co ono wymyśli? –zastanawiały się
Jajko –Biedronka, Jako –tygrys i Jajko -Jako. I wtedy właśnie wróciło trzecie, całe zieloniutkie,
śmiejąc się i popiskując. Jestem żabka, każdy to wie, czy ktoś zieloną żabkę zje? –Nie! -Jako –
biedronka, Jako –Tygrys i Jako –Żabka były z siebie bardzo zadowolone. Tylko czwarte leżało i
trzęsło się ze strachu.
-Pośpiesz się –mówiły kolorowe Pisanki do czwartego Jajka –bo będzie za późno. I właśnie wtedy
nadszedł Kot.
-Czy ja dobrze widzę? Zostało tylko jedno Jajko? –mruczał niezadowolony –trudno, zrobię
jajecznicę tylko z jednego Jajka –i pomaszerował do kuchni po patelnię .
Czwarte Jajko trzęsło się ze strachu tak bardzo, że aż zaczęła pękać na nim skorupka.
-Ojej, ojej, ratunku! –wołały przestraszone Pisanki –teraz już na pewno zrobi z ciebie jajecznicę.
-Trach, trach, trach –pękała skorupka na czwartym Jajku, aż pękła na drobne kawałki i ...wyszedł z
niej malutki, puszysty, żółty kurczaczek.
Otrzepał piórka, pokręcił główką i wytrzeszczył czarne oczka, przyglądając się kolorowym
pisankom. Po chwili podreptał w kierunku cukrowego Baranka popiskując cichutko;
Wielkanocna bajka –wyklułem się z jajka .
Już cukrowy Baranek czeka na mnie od rana.
A w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku.
„STWÓRZ ZDANIE”- dziecko ma za zadanie stworzyć zdanie ze słowem „Wielkanoc” z trzech,
czterech, pięciu....wyrazów. Liczy na palcach podane wyrazy.

DUŻO PREZENTÓW OD KRÓLICZKA I MOKREGO DYNGUSA:)
ŻYCZĘ WAM PSZCZÓŁKI WESOŁYCH ŚWIĄT!!!
Ciocia Kasia:)

