WITAJCIE KOCHANE TYGRYSKI,
CIESZYMY SIĘ, ŻE MOŻEMY CHOCIAŻ TAK SIĘ Z WAMI SPOTKAĆ.
PRZESYŁAMY WAM NASZE PROPOZYCJE PRACY NA DZIŚ
Praca zdalna 30.03.2021

Temat tygodnia: Wielkanoc
Temat dnia: Wielkanocny koszyk
Cele:
- rozwijanie sprawności w dodawaniu i
odejmowaniu;
- uświadomienie symboliki koszyka
wielkanocnego i jego roli w tradycji.
- podtrzymywanie tradycji związanej z
Wielkanocą.

Zadanie 1
Wielkanocny koszyk. Rozmowa z dziećmi na temat produktów wkładanych do koszyczka
wielkanocnego oraz wyjaśnienie symboliki:
- JAJKO – symbol nowego życia, odrodzenia, zwycięstwo życia nad śmiercią. Podczas
śniadania wielkanocnego dzielimy jajko na tyle części, ile jest osób przy stole, i składamy
sobie życzenia.
- BARANEK – symbol zmartwychwstałego Jezusa.
- CHLEB – symbol ciała Chrystusa, to pokarm niezbędny do życia, symbolizuje dostatek.
- SÓL – symbol gościnności.
- KIEŁBASA – symbol obfitości i dostatku.
- CHRZAN – symbol zdrowia i siły fizycznej.

Zadanie 2
A teraz KOCHANY TYGRYSKU trochę się poruszaj przy muzyce.
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc&t=78s
Zadanie 3
Rozwiązywanie zadań matematycznych. Zapisanie działań w zeszycie, gdzie piszemy cyfry
(zaczynamy od strony po cyfrze 10)
- Jurek włożył do koszyczka 4 jajka, a Zosia dołożyła jeszcze 2 jajka. Ile jajek było
w koszyczku?
- Ala zrobiła 7 pisanek. 1 pisankę podarowała Kasi, a 2 pisanki podarowała Hani. Ile pisanek
zostało Ali?
- Mama upiekła 10 małych babeczek. Kacper zjadł 2 babeczki, a Madzia zjadła 4 babeczki.
Ile babeczek zostało mamie?
Zadanie 4
Wykonanie zadań z Karty Pracy 3 strona 55 – rysowanie po śladzie, kolorowanie, czytanie,
przeliczanie, kreślenie cyfr– kredki.
Zadanie 5
Wykonanie zadań z karty Liczę strona 59 – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu, pisanie
cyfr w liniaturze. Potrzebne materiały – kredki.
Zadanie 6
Powtórzenie wiersza „Wielkanoc” oraz piosenki Zozi „Znaki Wielkanocy”
WIERSZ:
WIELKANOC
Wielkanocny baranek zamieszkał w koszyku,
Kolorowych jajek jest też w nim bez liku.
I smaczna szyneczka gotowa do święcenia,
Jeden drugiemu składa dziś życzenia.
Wielkanocne święta, o nich każdy pamięta,
Serce się raduje, uśmiech dziś króluje.
Dzwonimy do bliskich, kartki wysyłamy,
Choć mieszkają daleko, to o nich pamiętamy.
Do wspólnego śniadania z rodziną siadamy,
To, co poświęcone z koszyczka zjadamy.
Poniedziałek Wielkanocny to świąt drugi dzień,
Wszystkie dzieci już czekają, by móc wodą polać się.
Bo to przecież śmigus-dyngus – dużo wody trzeba,
Oby tylko nas nie skropił, jakiś deszczyk z nieba.
PIOSENKA:
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U

