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PONIEDTEMATYKA TYGODNIA: WIELKANOC

TEMAT DNIA: PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT

Zadanie 1.

Drodzy Rodzice zaproście dziecko do wysłuchania opowiadania. Kochane
dzieci postarajcie się zapamiętać, kogo budziło słońce i w jakiej kolejności.
Odpowiedź możecie narysować lub zapisać w dowolny sposób.

Bajeczka wielkanocna AGNIESZKA GALICA
Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż
zaspane wierzbowe Kotki zaczęty wychylać się z pączków.
– Jeszcze chwilę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać,
dlaczego już musimy wstawać?
A Słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:
– Tak to już jest, że musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja
mam jeszcze tyle roboty.
Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce
powędrowało dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk, puk!
i przygrzewało mocno.
– Stuk-stuk! – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki
wygramolił się malutki Kurczaczek.
Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało
czerwoną kokardką.
– Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłby wstyd, gdyby Kurczątko
nie zdążyło na Wielkanoc.
Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało
promykami świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego
Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę.
– Co się stało, co się stało? – Zajączek przecierał łapką oczy.
– Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to były za
święta bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze
bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś.
– Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.
– Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.



– Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. I wtedy Słońce
przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi.
– To już święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, słońce głaskało
wszystkich promykami, nucąc taką piosenkę:
W wielkanocny poranek
Dzwoni dzwonkiem Baranek,
A Kurczątko z Zającem
Podskakuje na łące.
Wielkanocne Kotki,
Robiąc miny słodkie,
Już wyjrzały z pączka,
Siedzą na gałązkach,
Kiedy będzie Wielkanoc?
Wierzbę pytają.

Pytania do tekstu:

 Kogo najpierw obudziło słońce?
 Kto był drugi? Kto – trzeci?
 Dlaczego słońce budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka?
 Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?
 Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych?
 Jakie znacie tradycje świąt Wielkanocnych?

Zadanie 2.

Zabawa dramowa „Przygotowania do świąt”

Dziecko ruchem przedstawia czynność, jaką wykonuje się w domu przed
świętami: odkurzanie, pieczenie, mycie okien, ścieranie kurzu, trzepanie
dywanów itp.

Zadanie 3.

Nauka wiersza na pamięć pt. „Jajo”



Wszystkie jajka, może wiecie,
chodzą w płaszczykach po tym świecie!
Skorupkami nazywają -
płaszcze, które zakładają!
Pod skorupką też coś mają,
coś, co sprytnie ukrywają!
Znajdziesz, pod nią, ciuszek nowy:
to kubraczek jest białkowy!
Pod kubraczkiem - niespodzianka,
Żółte żółtko - niczym bańka!
Kto jajeczka lubi zjadać,
ten powinien tu uważać!
Pod płaszczykiem ze skorupki,
trafia się kurczak malutki!

Żeby kurczak mógł w nim siedzieć
musi kura je wysiedzieć albo bywać
w wylęgarni obok ciepłej tak latarni.

Zadanie 4.

Wykonaj ćwiczenia gimnastyczne

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc

Zadanie 5.
Wykonajcie zadania w kartach pracy:

 Praca zKP3.40a – dorysowywanie brakujących części palmy i pisanki;
 Praca z KP3.40b – przeliczanie sylab w zdaniach, zapisywanie ich liczby,

przeliczanie bazi, rysowanie „po tyle samo”;

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI NA POPOŁUDNIA

Zadanie 1.

Siejemy rzeżuchę

Rzeżucha – krok po kroku



Potrzebne będą:
1. nasiona rzeżuchy
2. wata
3. woda
4. naczynie szklane lub plastikowe

Instrukcja:
1. Spory pas waty wkładamy do naczynia
2. Polewamy wodą
3. Na mokrą watę wysypujemy nasiona, oczywiście im będzie ich więcej

tym rzeżucha będzie gęściejsza.
4. Lekko przyciskamy palcem do waty, staramy się, aby nasiona ułożyć

równomiernie.
5. Naczynie z rzeżuchą stawiamy w słonecznym i ciepłym miejscu
6. Podlewamy codziennie, wata powinna być zawsze wilgotna, ale nie stać

w wodzie. Nadmiar wody wylewamy
7. Prowadzimy obserwację

Zadanie 2.

„Wielkanocny telefon” – jeżeli jest taka możliwość do zabawy
zapraszamy rodziców, dzieci i rodzeństwo. Rodzic mówi na ucho hasło
związane z nadchodzącymi świętami, np. „Wielkanoc to czas radości” itp.,
dziecko szeptem przekazuje hasło np. tacie, bratu, siostrze. Ostatnia osoba
wypowiada hasło na głos. Rodzic sprawdza, czy hasło zostało prawidłowo
przekazane.

Życzymy miłej zabawy 


