
CZWARTEK 1 KWIECIEŃ

TEMATYKA TYGODNIA: WIELKANOC

TEMAT DNIA: NA ŚWIĄTECZNYM STOLE

Zadanie 1.

Kochane dzieci z KRAINY TĘCZOWEJ ;) Zapraszamy do zabawy
logopedycznej.



Zadanie 2.

Obrazkowy koszyczek wielkanocny.

Symbole świąt:
Chleb symbolizuje ciało Chrystusa- wkładamy go do koszyczka, aby zapewnić
sobie dobrobyt i pomyślność.
Jajka są symbolem nowego, rodzącego się życia.
Wędlina jest symbolem dostatku, bogactwa i dobrobytu.
Sól i pieprz symbolizują oczyszczenie, prostotę i prawdę.
Baranek jest symbolem Chrystusa – Baranka Bożego, który zwyciężył śmierć-
wkładana do koszyczka figurka baranka jest zazwyczaj wykonana z cukru,
czekolady lub chleba.
Chrzan jest oznaką ludzkiej siły, którą chcemy mieć przez cały rok.



Zadanie 3.

Kochani Rodzice prosimy przeczytać dzieciom wiersz A.Widzowskiej
pt.: „Wielkanoc”, a dzieci zapraszamy do jego wysłuchania

„Wielkanoc”

– Kurko, proszę, znieś jajeczka, śnieżnobiałe lub brązowe, ja z nich zrobię na
Wielkanoc cud-pisanki kolorowe.
Do koszyczka je powkładam, z chlebkiem, babką lukrowaną, potem pójdę je
poświęcić z bratem, siostrą, tatą, mamą.
Przy śniadaniu wielkanocnym podzielimy się święconką i buziaka dam
mamusi, zajączkowi i kurczątkom.
„Śmigus-dyngus!” – ktoś zawoła, tatę wodą popryskamy, mama będzie
zmokłą kurką, bo to poniedziałek lany!

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. Proponowane pytania:

- Z czego robi się pisanki?
- Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego?
- Co robimy w lany poniedziałek?
- Co wam się kojarzy ze świętami wielkanocnymi?
Zadanie 4.

Pani Anetka zaprasza Was kochane dzieci do zabawy ruchowo-
naśladowczej „zajączki na łące”, „kurczaczki”, „baranki”, naśladowanie
zwierzątek oraz ich odgłosów.

Zadanie 5.

Wykonaj kartę pracy cz.3. 42 a – rysowanie po śladzie pisanki, kartę
pracy cz.3. 42 b- kolorowanie obrazka zgodnie z kodem.



PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI NA POPOŁUDNIA

Zadanie 1.

Eksperymenty z jajkiem „ Dlaczego jajko nie tonie?”

https://www.youtube.com/watch?v=40LNVHOPEds

Zadanie 2.

„Jajka z pianki do golenia” – zachęcamy do wykonania pracy plastycznej.
https://www.youtube.com/watch?v=ABei6T_jrfk

Zadanie 3.
Pani Ewelinka zaprasza dzieci do wspólnej zabawy z rodzicami
„Masażyk z jajem” M. Szeląg - rodzic czyta tekst a dziecko wykonuje masaż
na plecach rodzica.

1. Te oto jajka nie są zbyt duże, zapewne są to jajeczka kurze- (dziecko rysuje
palcem wskazującym jaja plecach rodzica).
2 . Umaluję jaja na różne kolory i pędzlem zrobię dziwaczne wzory- (głaszcze
plecy całą powierzchnią dłoni. Palcem wskazującym rysuje dowolne wzory).
3 . Z góry do dołu zrobię paseczki i palcem na nich małe kropeczki- (palcem
wskazującym rysuje paski z góry do dołu. Palcem wskazującym stawia
kropki na plecach).
4. Och, jakie ładne jajka stworzyłem, a jak się bardzo przy tym zmęczyłem!-
(uciska delikatnie ramiona i barki rodzica. Głaszcze plecy od góry ku
dołowi).
5. Położę się obok moich jajeczek, posłucham sobie świątecznych bajeczek-
(kładzie głowę na plecach rodzica).
6 . Lecz jakieś dziwy z jajkami się stały, nagle skorupki ich popękały!-
(delikatnie „pstryka” w plecy palcami obu rąk).

7 Z jajek tych wyszły kurczątka– ptaszki, onieśmielone wbiegły mi pod

paszki! - palcami obu dłoni „biega” po całych plecach. Wkłada dłonie pod

paszki rodzica.

Życzymy wspaniałej zabawy 


