
„WIELKANOC”

Drodzy Rodzice, w nadchodzącym tygodniu zachęcam do zabaw i aktywności związanych ze
zbliżającymi się świętami. 

 Wspólne oglądanie filmu „Symbole wielkanocne”  
 https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU 

 „ Zajączek wielkanocny” - praca plastyczna
https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs 

 „Gdzie jest zajączek?”- rodzic umieszcza wykonanego z papieru zajączka w różnych
miejscach w domu, a dziecko określa miejsce położenia (np. na krześle, pod łóżkiem,
nad krzesłem, obok łóżka, za szafką, itp.)

 Rysowanie kurczątka zgodnie z treścią piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=sMY7O3URwy4 

 Wspólne wykonanie pisanek na świąteczny stół.

 „Świąteczne puzzle”- składanie kartek świątecznych pociętych na części

 Karta pracy nr 20- rysowanie po kropkach pisanki i kolorowanie jej

 Zabawy ruchowe i manualne:
- przeskoki obunóż przez kartkę- przodem, tyłem, bokiem
- zgniatanie kartki jedną i drugą ręką (na zmianę) i jej rozprostowywanie (jedną ręką)

 Wystukiwanie lub wyklaskiwanie tekstu rymowanki:
„Pi-san-ki, pi-san-ki, jaj-ka ko-lo-ro-we
Ład-nie o-zdo-bio-ne wzo-ry pi-san-ko-we”

 Karta pracy nr 21- dziecko liczy pisanki, określa, w której grupie jest ich najwięcej,
wykonuje tyle  samo podskoków, klaśnięć,  przysiadów, pokazuje  liczbę  pisanek na
palcach, układa na stole taką samą liczbę klocków

 „Polowanie na jajka”- rodzic rysuje na kolorowym papierze jajka, dziecko je wycina,
następnie rodzic ukrywa w domu lub na podwórku jajka, a zadaniem dziecka jest je
odnaleźć

 Ćwiczenia grafomotoryczne- karta pracy nr 22- rysowanie po śladzie bez odrywania
ręki

https://www.youtube.com/watch?v=sMY7O3URwy4
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https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU


 Karta pracy nr 23.

 Masażyk relaksacyjny- rodzic rysuje na plecach dziecka

Świeci słonko, świeci,            rysujemy słońce
a chmurka się skrada             rysujemy małą chmurkę
Zasłoniła słonko,                   rysujemy dużą chmurę- na całe plecy
będzie deszczyk padać          uderzamy palcami naśladując padający deszcz

Nasza  grupa  od  tygodnia  bierze  udział  w  Ogólnopolskim  Projekcie  Edukacyjnym
„Świętujemy!  Freblujemy!”.  Serdecznie  zachęcam  do  wykonania  wybranych  zadań
wspólnie z dzieckiem. Będę wdzięczna za zdjęcia, które pozwolą nam udokumentować
nasz udział w projekcie.

-  „Wiosenna  lupa”-  z  kolorowego  papieru  i  patyczka  wykonujemy  lupę,  wyruszamy  na
wiosenny spacer w poszukiwaniu oznak wiosny

- „Wiosenna łąka”- wykonanie pracy plastycznej wg wzoru techniką stemplowania z użyciem
farb, rolki po papierze i karty

       

- „Wyścigi pająków/ zabawek”- do rolki po ręczniku papierowym przywiązujemy sznurek, a
na jego końcu zabawkę, maskotkę. Zabawa polega na jak najszybszym nawinięciu sznurka na
rolkę,

-  „Hodowla  fasoli”  –  w  słoiku,  kubeczku   lub  w  woreczku  strunowym-  prowadzenie
obserwacji wzrostu rośliny



JĘZYK ANGIELSKI

https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk zabawa ruchowa przy piosence „Hop, hop
Little Bunny” 

https://www.youtube.com/watch?v=Tyyh8rhwKQ8 utrwalanie  liczebników  przy  piosence
„The bunnies counting song 1- 10’

Jednocześnie życzę Państwu zdrowych i spokojnych Świąt, wypełnionych
nadzieją oraz radości w sercu i na twarzach najbliższych.

Pozdrawiam świątecznie

Monika Bibułowicz
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