
Piątek   

Temat dnia:  Na wielkanocnym stole

1. „Kroimy wyrazy” - rodzic podaje wyrazy związane ze Świętami Wielkanocnymi 
/Wielkanoc, święta, jajko, pisanki, kurczaczek, baranek, zajączek/. Zadaniem dziecka jest 
podzielić te wyrazy na sylaby i podać liczbę sylab i tyle razy klasnąć w dłonie. Chętne 
dzieci mogą podać pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie.

2. Wielkanocny stół  - słuchanie wiersza Ewy Skarżyńskiej 
Nasz stół wielkanocny haftowany w kwiaty.

            W borówkowej zieleni listeczków skrzydlatych, 
lukrowana baba rozpycha się na nim,
a przy babie –mazurek w owoce przybrany.
Palmy –pachną jak łąka w samym środku lata.
Siada mama przy stole,a przy mamie tata.
I my.
Wiosna na nas zza firanek zerka,a pstrokate pisanki chcą tańczyć oberka. Wpuścimy wiosnę. 
Niech słońcem zabłyśnie nad stołem 
w wielkanocne świętowanie jak wiosna wesołe!

Rozmowa na temat wiersza:
– Jak wygląda w wierszu stół wielkanocny? Czym jest udekorowany? Co na nim stoi? Kto 

siada przy nim?  Kto zerka na wszystkich zza firanek?

3. Karty pracy:
5-latki Karty pracy nr 3 s. 48 – Wytnij fragmenty obrazka ze s. 51 i naklej je we właściwe miejsca. 
Dokończ ozdabiane obrusa.

4. „Śmigus – dyngus” - zabawa ruchowa przy piosence. Najpierw dziecko słucha piosenki, 
następnie przy ponownym słuchaniu naśladuje ruchem treść.

https://www.youtube.com/watch?v=LU6Rw0iS0is

W Poniedziałek Wielkanocny                                    dziecko porusza się po pokoju
poganiał wiatr chmurki                                              dmucha, aby rozpędzić chmurki
by zrosiły ciepłym deszczem zajączka i kurki.          staje w miejscu i rękoma naśladuje padający  
                                                                                    deszczyk
Schował się zajączek w trawie, 
a kurki w kurniku                                                       dziecko przykuca i rozgląda się
Czy to deszcz, czy śmigus-dyngus
wietrzyku – psotniku?                                               dziecko rozkłada ręce i dziwi się
Śmigu – dyngus to zabawa
Śmigus z lewa, dyngus z prawa.                                dziecko porusz się krokiem dostawnym raz 
                                                                                   w lewo, raz w prawo
Chociaż w butach chlupie woda,
chować się po kątach szkoda.                                    Naśladuje chlapanie butami w kałuży

5. Girlanda z zajączków – karta wypychanka 

https://www.youtube.com/watch?v=LU6Rw0iS0is


6. Karty pracy:
        5-latki   Karty pracy nr 3 s.46 – Skreśl produkty, z których nie są zrobione potrawy. Podziel 
         nazwy potraw na sylaby i pokoloruj właściwą liczbę kwadratów. Podaj po jednym rymie do 
         tych wyrazów.

7. Wykonaj zajączka z rolki po papierze toaletowym i kolorowego papieru wg własnego 
pomysłu.

Chętne dzieci mogą zrobić zdjęcie swojej pracy i przesłać na mój adres e-mailowy 
ela.ciwis@vp.pl. Prace opublikujemy na stronie internetowej przedszkola w grupie Jeżyki
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