Środa 31.03.2021r.
Blok tematyczny: Wielkanoc
Temat: Co włożymy do koszyka wielkanocnego?
1. „Wielkanoc” - zachęcamy do wyświetlenia dzieciom krótkiego filmu edukacyjnego dotyczącego
świąt wielkanocnych.
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
2. „Co włożymy do koszyczka
wielkanocnego?” - pogadanka
wyjaśniająca zawartość koszyka
wielkanocnego na podstawie
ilustracji znajdujących się poniżej.
W koszyczku ze święconką jest
jajko, chleb, sól, kiełbasa, chrzan,
baranek cukrowy, babka, bukszpan.
Rodzic zapoznaje dzieci z
symboliką pokarmów.
Przedszkolaki wskazują na
odpowiednie obrazki i dzielą
wyrazy na sylaby.
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3. „Gdzie jest kura?” – zabawa słuchowa. Ustawiamy dziecko na środku pokoju i zasłaniamy mu
oczy chustą wiążąc ją na głowie dziecka. Rodzic staje w dowolnym miejscu nieopodal dziecka
i wydaje odgłosy kury „ko ko ko…”. Zadaniem dziecka jest wskazanie skąd dochodzi odgłos oraz
dotarcie do kury z zawiązanymi oczami. Zwracamy uwagę, żeby dziecko nie miało pod nogami
żadnych przedmiotów, o które mogłoby się potknąć.
4. „Baranek, kurczaczek i zajączek” - praca plastyczno – techniczna, rozwijanie sprawności
manualnej. Dzieci wybierzcie jedno spośród przedstawionych zwierzątek i starannie wykonajcie
pracę plastyczną. Do zabawy przyda się klej, nożyczki, farby lub kredki, kolorowy papier, bibuła
lub wata, piórka. Zwierzątka można dekorować dowolnie według dziecięcej inwencji twórczej.
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/03/wielkanocne-prace-plastyczne/
5. „Jajko niespodzianka” - zabawa twórcza. Dziecko trzyma w dłoniach plastikowe jajko i mówi
wymyśloną przez siebie zagadkę. Np. W moim jajku… ukrył się ktoś kto ma cztery łapy, mięciutkie
futerko i bardzo lubi pić mleko. Rodzic musi odgadnąć zagadkę. Później następuje zmiana i to
rodzic bierze jajko i wymyśla zagadkę.
Propozycje zabaw na popołudnie:
•

„Koszyk wielkanocny” - karta pracy, utrwalenie poznanych wiadomości. Załącznik.

•

„Kto ma więcej?” - zabawa, rodzicu przygotuj miseczkę, słomkę, oraz kolorowe kartki
porwane na małe cząstki. Każdy z graczy za pomocą słomki przenosi kolorowe wydzieranki
do swojej miseczki? Kto był najszybszy?

•

„Szlaczki pisankowe” - karta pracy, doskonalenie sprawności manualnej
http://p219.waw.pl/wp-content/gallery/karty-pracy-nr-3_4/karta-3-wielkanoc.png
http://uciocimariolki.pl/wp-content/uploads/2020/04/szlaczki-pisanki-01.pdf
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