
IX- KRAINA TĘCZOWA

WTOREK 30 MARZEC

TEMATYKA TYGODNIA: WIELKANOC

TEMAT DNIA: WIELKANOCNE TRADYCJE

Witajcie Kochani w ten piękny, wtorkowy poranek , myślę, że
śniadanko już zjedzone i z niecierpliwością czekacie na
dzisiejsze zadania .

Zadanie 1.

„Wielkanoc u języczka” – w czasie gdy rodzic czyta bajeczkę, dziecko
wykonuje ćwiczenia usprawniające narządy mowy.

Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek
postanawia upiec ciasto. Najpierw do miski (robimy z języka miskę –
przód i boki języka unosimy ku górze, tak by na środku powstało
wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier (wysuwamy język z buzi, a potem go
chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach i
podniebieniu), dodaje masło (wysuwamy język z buzi, a potem go
chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach i
podniebieniu). Wszystkie składniki miesza (obracamy językiem w buzi
w prawo i w lewo) i mocno uciera (przesuwamy językiem po górnych
zębach, następnie po dolnych). Ciasto już się upiekło (wdychamy
powietrze nosem i zatrzymujemy je przez chwilę w buzi, nadymając
policzki, następnie wypuszczamy powietrze ustami). Pan Języczek
właśnie je ozdabia – polewa czekoladą (przesuwamy czubkiem języka po
podniebieniu w przód, w tył i w bok), obsypuje rodzynkami (dotykamy
językiem każdego górnego zęba), orzechami (dotykamy językiem
każdego dolnego zęba). Pan Języczek robi sałatkę warzywną. Kroi
warzywa (wysuwamy język z buzi i wykonujemy nim szybkie ruchy w
kierunku nosa i brody), dodaje majonezu, miesza, a potem próbuje.
Sałatka jest pyszna (oblizujemy wargi ruchem okrężnym).



Następnie pan Języczek maluje jaja – powoli wkłada je do kubeczków z
barwnikami (przesuwamy język po górnej wardze, górnych zębach i
podniebieniu). Wyciąga pomalowane (wysuwamy język z buzi,
przesuwając nim po podniebieniu, górnych zębach i górnej wardze w
kierunku nosa) i dmucha, żeby szybciej wyschły (wdychamy powietrze
nosem, wydychamy buzią). Potem rysuje na jajach wzorki – kropki
(dotykamy językiem różnych miejsc na podniebieniu), kółka
(oblizujemy wargi ruchem okrężnym), paski (oblizujemy górną wargę,
górne zęby, miejsce za zębami, następnie dolną wargę, dolne zęby,
miejsce za zębami), kratkę (dotykamy językiem naprzemiennie zębów
dolnych i górnych, następnie prawego i lewego kącika ust).

Zaplata jeszcze koszyczek wielkanocny (kilkakrotnie dotykamy
językiem górnej wargi, prawego kącika ust, dolnej wargi i lewego
kącika ust) i już wszystko do świąt przygotowane. Cieszy się pan
Języczek (uśmiechamy się szeroko nie pokazując zębów), bo może już
świętować.

Zadanie 2.

„Wielkanocna palma” – praca plastyczna;

Zachęcamy do obejrzenia filmu i stworzenia wspólnie z dziećmi palmy
wielkanocnej wg własnego pomysłu (można wykorzystać: kolorowy papier,
bibułę, krepinę, wstążki, bazie, klej, nożyczki, bukszpan itp.)

Instrukcja wykonania palmy wielkanocnej –

https://www.youtube.com/watch?v=aT00ddhYDtA

Zadanie 3.

Obejrzyjcie film edukacyjny o Wielkanocy. Film edukacyjny :

https://www.youtube.com/watch?v=feWmihyw5eM lub

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-
wielkanoc,43855



Zadanie 4.

Wykonaj kartę pracy str. 41a – powtarzanie nazwy przedmiotów w
języku kaszubskim

Zadanie 5.

Potrzebne będą: nakrętki, koszyczek (może być torba)

Zabawa ruchowa „Głodne kurczątka” – dziecko spaceruje po pokoju w
rytm muzyki. Kiedy melodia milknie, zbiera do koszyczka tyle nakrętek –
ziarenek, ile razy usłyszy uderzenie rodzica np. o stół.

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI NA POPOŁUDNIA

Zadanie 1.

Zabawa w parze z rodzicem pt: „Dokończ słowo”
(analiza słów – podział na sylaby)
rodzic: ba – ra… dziecko: nek
rodzic: ko – szy dziecko: czek
rodzic: za – ją dziecko: czek
rodzic: pi – san dziecko: ka
rodzic: jaj dziecko: ko

Zadanie 2

„Zajączek” - kolorowanka online

https://www.kolorowankionline.net/zajaczek-z-jajkami

Zadanie 3.

„Wielkanocne memory” – ćwiczymy pamięć

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18
455ee25536f_/index.html



Zadanie 4.

Wykonaj ćwiczenia grafomotoryczne - załącznik 1

Załącznik 1

Do zobaczenia jutro


