06.04.2020

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice,
Przed nami kolejny tydzień zdalnego nauczania. Będzie to szczególny czas, ponieważ przed nami
Święta Wielkanocne. Przygotowaliśmy dla Was kolejną porcję zabaw, piosenek i eksperymentów.
Zapoznacie się z tradycjami i symbolami wielkanocnymi, wzbogacicie swoją wiedzę odnośnie Świąt
oraz spędzicie czas w kreatywny sposób. :) Zapraszamy! :)

Wszystkim Dzieciom oraz Rodzicom życzymy zdrowia i spokoju oraz wytrwałości i nadziei na lepsze
jutro!

Termin: 06.04. - 10.04.2020
6 kwietnia 2020 r. (poniedziałek)
Cele:
•
•
•

Wzbogacanie wiedzy odnośnie Świąt Wielkanocnych.
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami.
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

1. "Wielkanoc" - prezentacja multimedialna.
WIELKANOC-1
Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:

•
•
•
•

Kiedy obchodzona jest Niedziela Palmowa?
Z czego można zrobić palmę wielkanocną?
Jakie mamy rodzaje pisanek?
Czego symbolem jest jajko?

2. "Gimnastyka buzi i języka" - ćwiczenia logopedyczne.
Pamiętajcie, aby ćwiczenia wykonywać powoli i dokładnie. :)
"Gimnastyka buzi i języka"
3. "Gimnastykowanki" - zabawa ruchowa przy piosence.
Spróbujcie naśladować ruchem treść piosenki.
"Gimnastykowanki"
4. "Kroimy wyrazy" - zabawa dydaktyczna.
Podzielcie wyrazy związane ze Świętami Wielkanocy na sylaby (pomagajcie sobie klaszcząc). Podajcie
liczbę sylab w wyrazie.
Wielkanoc, święta, jajko, pisanki, palma, życzenia, kurczątko, zajączek, baranek, Śmigus - Dyngus.
5. "Baranki" - praca plastyczna.
Potrzebne będą: kolorowy papier, biała kartka, klej, nożyczki, ołówek, kredki, pisaki, wata, płatki i
patyczki kosmetyczne, żółta plastelina.
"Baranki"
Dobrej zabawy! :)

7 kwietnia 2020 r. (wtorek)
Cele:
•
•

Utrwalanie orientacji w schemacie swojego ciała.
Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 10.

1. "Gumowe jajko" - eksperyment.
Potrzebne będą: jajko, szklanka, ocet. Sprawdźcie co się stanie z jajkiem! :)
"Gumowe jajko"
2. "Prawa, lewa" - zapoznanie z piosenką.
Czy potraficie powiedzieć, która to prawa,a która to lewa ręka? ;)
"Prawa, lewa"

3. "Policzanka o pisankach" - zabawa dydaktyczna.
Potrzebne będą: kolorowe kartki, nożyczki, czekoladowe i styropianowe jajka . Posłuchajcie uważnie
wiersza i policzcie ile było pisanek. Spróbujcie stworzyć własne, papierowe pisanki i policzcie jeszcze
raz. Pomogą Wam w tym wiersz oraz film. :)
"Policzanka"
"Liczymy pisanki"
4. "Wielkanocne puzzle" - układanie wirtualnych puzzli.
Spróbujcie swoich sił!
"Puzzle"
5. "Kaczuszki" - zabawa przy piosence.
Kto z Was pamięta jak tańczy się "Kaczuszki"?
"Kaczuszki"
Powodzenia!

8 kwietnia 2020 r. (środa)
Cele:
•
•
•

Wzmacnianie więzi rodzinnych, zachęcanie do pomagania w przygotowaniach świątecznych.
Kultywowanie tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

1."Znaki Wielkanocy" - zapoznanie ze słowami i melodią piosenki.
"Znaki Wielkanocy"
2. "Co wkładamy do koszyczka?" - prezentacja multimedialna.
Zapamiętajcie jakie produkty umieszczamy w koszyczku i co one symbolizują. :)
Prezentacja
3. "Wielkanoc" - bajka. Słuchajcie uważnie. :)
"Wielkanoc"
Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
•
•
•

Kto pędził przez las?
Co zaginęło Kickowi?
Kto pomógł szukać jajek?

•

Gdzie przyjaciele odnaleźli jajka?

4. "Bim Bum" - piosenka. Czy Wasze rączki są super szybkie?
Spróbujcie pokazywać gesty w rytm muzyki.
"Bim Bum"
5. "Pisankowe puzzle" - praca manualna.
Potrzebne będą: białe kartki, nożyczki, pisaki, kredki. Poćwiczmy sprawność dłoni! :)
"Pisankowe puzzle"

9 kwietnia 2020 r. (czwartek)
Cele:
•
•

Doskonalenie umiejętności manualnych.
Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania zagadek.

1."Koszyczek wielkanocny" - praca plastyczna.
Potrzebne będą: kolorowy papier, nożyczki, klej, taśma klejąca.
"Koszyczek wielkanocny"
2. "Zagadki wielkanocne" - rozwiązywanie zagadek.
"Zagadka o pisance"
Choć zniosła ją bura kurka,
wygląda tak, jak laurka.
Tkwi w wielkanocnym koszyku,
święconce dodając szyku.
"Zagadka o baranie"
Ten prawdziwy na śniadanie
wychodzi na łąkę.
Ten cukrowy raz do roku
ozdabia święconkę.
"Zagadka o mazurku"
Ciasto mistrza Fryderyka,
smakuje niczym muzyka
i w wielkanocnym okresie
jest źródłem wielu uniesień.

3. "Samogłoski" - zabawa ćwicząca znajomość samogłosek oraz sprawność rąk. :)
Potrzebne będą: klamerki do bielizny, białe kartki, mazaki, miseczki, plastikowe nakrętki od butelek.
"Samogłoski"
4. "Tańczące nogi" - zabawa ruchowa.
Potrenujcie swoje nogi!
"Tańczące nogi"
5. "Ciekawe jajka na Wielkanoc" - malowanie pisanek.
Potrzebne będą: jajka, barwniki, woda, szklanki, herbata.
"Ciekawe jajka na Wielkanoc"
Udanego tworzenia!

10 kwietnia 2020 r. (piątek)
Cele:
•
•

Doskonalenie precyzji ruchów i sprawności ruchowej.
Wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed
posiłkami.

1. "Rytmiczna rozgrzewka" - zabawa przy akompaniamencie.
"Rytmiczna rozgrzewka"
2. "Lewitujące jajko" - eksperyment. Czy jajko potrafi "latać"? ;) Sprawdźcie sami
Potrzebne będą: jajko, przezroczyste naczynie, sól, woda, lejek.
"Lewitujące jajko"
3. "Zając" - praca plastyczna.
Potrzebne będą: biały papier, nożyczki, różowa i czarna wycinanka, klej.
"Zając"
4. "Przegoń wirusa" - zaśpiewajcie piosenkę.
Zapamiętajcie, co możemy zrobić, żeby być zdrowym.
"Przegoń wirusa"
5. "Jak dokładnie myć ręce?" - film edukacyjny.
Zapamiętajcie, dlaczego tak ważne jest mycie rąk!

"Jak dokładnie myć ręce?"
6. "Żelowe mydełka" - wykonanie mydełek. Czeka nas dobra zabawa!
Potrzebne będą: wrzątek, żelatyna spożywcza, mydło w płynie, sól, silikonowe formy, plastikowy
pojemnik z miarką, łyżka.
"Żelowe mydełka"
Powodzenia!

