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Kochane dzieci!
 

Na podstawie obrazka tematycznego porozmawiajcie ze swoimi rodzicami na
temat zwyczajów

i tradycji związanych z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych. 
 

 
 Przeczytajcie wyrazy będące podpisami do obrazków:

palma, pisanka, baranek, baba, mazurek- (czytanie globalne, całościowe)
  Spróbujcie wyróżnić pierwszą głoskę w wyrazach oraz ułożyć z nimi proste

zdania.

          palma                                pisanka
 



 

baranek                                  babka
 
 

mazurek
 

 A teraz posłuchajcie i nauczcie się piosenki wielkanocnej
pt.: „Pisanki, jajka malowane”, porozmawiajcie z mamą lub tatą o treści utworu.

tu kliknij link do piosenki
 

Tekst piosenki
Pisanki, pisanki,
jajka malowane

nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.

Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,

na nich malowane
bajki pisankowe.

Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY


śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.

 
Mamy jeszcze dla was wierszyk 

D. Gellner „ Pisanki”
po jego przeczytaniu porozmawiajcie z rodzicami o różnicach między

„kraszanką” a „pisanką” 
Jeśli macie możliwość drogie dzieci, oglądnijcie prawdziwą pisankę i kraszankę.

 
Patrzcie,

ile na stole pisanek!
Każda ma oczy

malowane,
naklejane.

Każda ma uśmiech
kolorowy

i leży na stole grzecznie,
żeby się nie potłuc

przypadkiem
w dzień świąteczny.

Ale pamiętajcie!
Pisanki

nie są do jedzenia
Z pisanek się wyklują
świąteczne życzenia!

 

pisanka                                                                   kraszanka
 

Teraz zachęcamy Was do ćwiczeń gimnastycznych
z wykorzystaniem plastikowych, bądźdrewnianych pisanek, które



każdy z Was w domu na pewno ma i wkłada je co roku do koszyczka
wielkanocnego.

 
 Daleko i blisko – ćwiczenie z elementem skłonu.

Dziecko siedzi ze złączonymi i wyprostowanym nogami. Kładzie jajko na udach i
turla je aż do palców stóp i z powrotem.

Kilkakrotne powtarza ćwiczenie.
 

 W dół i w górę – ćwiczenie nóg.
Dziecko stoi wyprostowane, przed nim leży jajko. Wykonujemy przysiad,

podnosimy jajko oburącz i wstając, unoszą je ponad głowę.
Podczas ćwiczenia plecy, powinny być cały czas wyprostowane.

 
 Pisankowy slalom – zabawa z elementem skoku.

Jajka są ułożone w okrąg w odległości 0,5 metra od siebie.
Dziecko skacze obunóż pomiędzy jajkami.

 
KOCHANE DZIECI, DZIĘKUJEMY WAM ZA UWAGĘ,

POZDRAWIAMY WAS SERDECZNIE I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!


