Grupa Żabki- 29.03.2021
Kochana/y ................. (Rodzicu wypowiedz tutaj imię swojego dziecka, dziękuję)
Niestety nie możemy się spotkać, ale mam nadzieję, że mimo wszystko miło spędzisz
ten czas. Każdego dnia będę wysyłała zadania do wykonania oraz zabawy do których możesz
zaprosić swoje rodzeństwo i rodziców.
Jeśli coś sprawi Ci trudność nie poddawaj się. Pamiętaj, że jesteś przedszkolakiem i
dopiero uczysz się niektórych rzeczy. Poproś mamę, tatę lub rodzeństwo o pomoc. Wspólnie
na pewno sobie poradzicie.
Życzę Ci powodzenia i mocno trzymam kciuki żebyś poradził/a sobie ze wszystkimi
zadaniami.
Mam nadzieję, że ta krótka wiadomość sprawiła Ci dużo radości.
Pozdrawiam, ciocia Ola.

Temat dnia: Wielkanoc za pasem.
1. Posłuchaj zagadki i powiedz jakie święta się zbliżają.

Jakie święto wiosną obchodzimy,
podczas którego jajka pięknie zdobimy?
2. "Wielkanoc kojarzy mi sie z..."- kończenie zdań przez dzieci
3. Wysłuchanie wiersza B. Formy pt." Wielkanoc"
Święta za pasem,
do pracy się bierzemy,
mazurki i baby
smaczne upieczemy.
Pisanki, kraszanki
razem dziś robimy,
wszystkie kolorowe,
bardzo się cieszymy.
Upiekliśmy z ciasta
baranka, zajączka,
z posianej rzeżuchy
będzie piękna łączka.
W glinianym wazonie
bazie i żonkile,
a na nich z papieru
kurczątka przemiłe.

4. Rozmowa na temat zwyczajów wielkanocnych wymienionych w wierszu.
Pytania pomocnicze:
- O czym był wiersz?
-Co robiły dzieci w wierszu? Jakie czynności wykonywały?
-Jakie zwyczaje były wymienione w wierszu?
5. "Zajączki, kurczęta, baranki"- zabawa ruchowa- Gdy gra muzyka(dowolna, może być
ulubiona piosenka dziecka) dziecko biega, gdy muzyka cichnie rodzic klaszcze, a dziecko
zamienia się w 2 klaśnięcia- zajączka, 3 klaśnięcia- kurczaczka, 5 klaśnięć- baranka i
naśladuje sposób poruszania się zwierzęcia.
6. Praca w kartach pracy- strona 34a
Pamiętaj żeby podczas pracy odpowiednio usiąść. Wyprostuj plecy, a nogi opuść pod
biurko/stolik.
Zadanie 1
Gra w sudoku.
W tej grze mamy 3 różne pisanki: zieloną z zygzakiem, pomarańczową z 3 kropkami oraz
niebieską z fioletowymi paskami. Narysuj pisanki w pustych polach, tak żeby w każdym
rzędzie była tylko jedna pisanka danego koloru.
Zadanie 2
W tym zadaniu musisz narysować szlaczki po śladzie. Rysując postaraj się nie odrywać ręki i
ołówka od kartki. Pokoloruj rysunek według własnego pomysłu.
7. Praca plastyczna "Baranek wielkanocny"

Do wykonania pracy plastycznej potrzebne będą:
- koło wycięte z białego papieru
-wata
-kredka
-nożyczki
-klej

Wykonanie pracy:
Zadania dla rodzica:
1.Narysowanie koła
2.Pomoc w złożeniu równo koła na pół
Zadania dla dziecka:
1. Wycięcie koła
2. Próba złożenia koła na pół
3. Przyklejenie waty
4. Narysowanie i wycięcie buzi oraz rąk baranka.
Dziękuję Ci za wykonanie dzisiejszych zadań :)
Kilka zabaw ruchowych i zajęć na wolne chwile:
- swobodny taniec do ulubionych piosenek
- 1,2,3, Baba Jaga patrzy
-Muchy latają
-Berek
-nawlekanie makaronu na sznurek
-wyklejanie z plasteliny
-wycinanie produktów z gazetek reklamowych i segregowanie elementów, np. ubrania,
zabawki, produkty spożywcze
- budowanie z klocków
- gry planszowe i puzzle.

