


Dzień dobre kochane Pszczółki :)

Coraz  bliżej Święta :) Zapraszamy do wspólnej pracy i zabawy !

Czwartek 01.04.2021.

Od dziś zamiast wspólnej nauki i zabawy będziecie Drogie Dzieci nudzić się 

godzinami...  Oczywiście jest  to ŻART !!! ;) Dziś mamy PRIMA APRYLIS :)  

Nie dopuścimy do Waszej nudy :) 

• Zapoznanie z piosenką Śpiewające Brzdące - hopla, hopla  

Śpiewające Brzdące - Hopla, hopla! ?  ﾟﾘﾍ  ?Piosenki dla dzieci - YouTube 

Podczas  zwrotek  dzieci  mogą poruszać się  w dowolny sposób,  podczas  refrenu dzieci

podskakują.

• Wysłuchanie wiersza Krystyny Różeckiej Pisanki

Rodzic  pokazuje  dziecku  ilustracje  i  czyta  wiersz.  Następnie  zadaje  pytania  do

wiersza.

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c&t=39s


"Pisanki"

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,
śmieją się na trzeciej

laleczki tańczące.

Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.

na każdej pisance
piękne opowiastki.

Rozmowa na temat wiersza:

Co to są pisanki?

Co było na pierwszej pisance?

Co było na trzeciej pisance?

Co było na piątej pisance?

Dzieci dzielą wyraz  PISANKI na sylaby i określają liczbę sylab.

• Puzzle- Pisanka

Dziecko układa puzzle. (Poziom trudności wybieramy zgodnie z umiejętnościami dziecka.)

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/354261-pisanki-wielkanocna/4x3



• Słuchanie ciekawostek na temat pisanek.  

− Dlaczego jajko malowane we wzory nazywa się pisanką? 

Zgodnie  z  tradycją  te  wzory  pisze  się  na  jajku  rozgrzanym  woskiem,  używając

maleńkiego lejka ze skuwki od sznurowadła oraz szpilki do robienia kropek. Gdy jajko

z napisanym wzorem zanurzymy w farbie,  a  potem usuniemy wosk w gorącej  wodzie,

pozostanie jasny wzór na barwnym tle.  

− Jaki był pożytek z pisanek? 

Kiedyś  pisanki  zakopywano  pod  progami  domów,  aby  zapewniły  mieszkańcom

szczęście  i  dostatek.  Skorupki  jaj  wielkanocnych  rzucano  pod  drzewa  owocowe,  aby

zapobiec  szkodnikom  i  sprowadzić  urodzaj.  Dziewczęta  myły  włosy  w  wodzie,  w

której gotowano jajka na pisanki, aby bujnie rosły

• Ile jest pisanek? Zadanie matematyczne.

Rodzic  pokazuje  dziecku  kartę  pracy  i  prosi  o  policzenie  pisanek  w  odpowiednim

kolorze. Dziecko liczy pisanki, podaje ich liczbę i pokazuje ją na palcach.

Zadania dla dziecka:

1. Policz pisanki w kolorze czerwonym

2. Policz pisanki w kolorze żółtym

3. Policz pisanki w kolorze pomarańczowym

4. Policz pisanki w kolorze fioletowym

5. Policz pisanki w kolorze niebieskim

Po przeliczeniu dziecko mówi, których kolorów pisanek jest najwięcej oraz najmniej.





• Na zakończenie dnia świąteczny króliczek do pokolorowania.

Pozdrawiamy serdecznie Pani Dominika i Pani Agatka


