
PROPOZYCJE  AKTYWNOŚCI  DLA  ,,JAGÓDEK”  O  TEMATYCE

,,CZEKAMY NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE”

      1. ,,Symbole Świąt Wielkanocnych”- prezentacja multimedialna:

      Link do prezentacji:   https://slideplayer.pl/slide/841868/   

● Drodzy rodzice, zapoznajcie dzieci z prezentacją multimedialną.  

● Porozmawiajcie z nimi na temat symboli Świąt Wielkanocnych.

            2. Piosenka do nauki -   ,,Pisanki kraszanki”

● Czy wiecie o co kłócił się z kurczaczkiem cukrowy baranek ?

● Jeśli jesteście tego ciekawi, posłuchajcie wielkanocnej piosenki.

I. Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek,

A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka,

Oto wielkanocna świąteczna święconka.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,

Uświetniły nasze wielkanocne święta.

https://slideplayer.pl/slide/841868/


II. Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek,

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek?

Czy ta malowana, czy ta wyklejana,

Czy zdobiona woskiem i pofarbowana

III. Baranek kurczaczkiem długo się spierali,

aż goście świąteczni do drzwi zapukali.

Wielkanocni goście czasu nie tracili,

potłukli pisanki jajkiem się dzielili.

      Link do piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

● Kochane dzieci prosimy nauczcie się pięknie tej piosenki. 

● Zapraszamy do nagrania śpiewu piosenki oraz wstawienia na grupie ,,Jagódki.”

 

   
                  3. Wierszyk do nauki -      ,,Już Wielkanoc”
                                

                                          Święta, Święta Wielkanocne,                                         
jak wesoło, jak radośnie.

Już słoneczko mocno grzeje,
miły wiatr wokoło wieje.

Rośnie trawa na trawniku,
żółty żonkil w wazoniku.

                            Na podwórku słychać dzieci,                            
ach, jak dobrze, że już kwiecień.

A w koszyku na święcone,
 jajka pięknie ułożone.

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


 Śliczne, pięknie malowane,
różne wzory wymyślone.

Jest baranek z chorągiewką,
żółty kurczaczek ze wstążeczką.

I barwinek jest zielony
w świeże kwiatki ustrojony.

       4. Proszę pomyśl i rozwiąż zagadki o tematyce wielkanocnej.

● ćwiczymy pamięć, myślenie i koncentrację uwagi.

               Święta! Święta nadeszły!
               Wstawajmy! Już rano!

                 Podzielimy się jajeczkiem,
                                  bo dziś przecież..... (Wielkanoc)

                      

               Zagląda ciekawie
           przez okienko – słonko.
      Bo też chce zobacczyć koszyczek ze.....  (święconką)

                      

                                                                W wielkanocnym koszyczku
                                                                      leżeć będą sobie.
                                                                      Zanim je tam włożę,
                                                                       ślicznie je ozdobię.   (pisanki)

          Ma skręcone rogi,
         złotem malowane,
         stoi z chorągiewką,
        wśród barwnych pisanek. (baranek)
                             

                                                                    Na wielkanocnym stole
                                                                            to ona króluje.
                                                                   Polana słodkim lukrem
                                                                        i gościom smakuje. (babka wielkanocna) 

                                

        Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem
          słodkie upominki każdemu rozdaje. (zajączek wielkanocny)
               

                                 W świąteczny dzień
                                  każdy z nas się śmieje.

                               A woda nie z nieba,
                                                                     lecz z wiader się leje (zajączek wielkanocny)

                                                    



       5  .  ,,  Kto jak skacze”    -   zabawa muzczno- ruchowa.

● Zachęcamy do wspólnych ćwiczeń z rodzicami.

      Link do zabawy:  https://www.youtube.com/watch?v=SNLcBzL3gJM 

      6. ,,Jak ulepić zajączka wielkanocnego i baranka” z masy solnej lub plasteliny

● Ćwiczymy nasze małe rączki poprzez proponowane zabawy plastyczne.

           Link do zabaw plastycznych:  https://www.youtube.com/watch?v=atk-3dEr6MU

● Jak wykonać masę solną

Link:   https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg 

      7. Inne propozycje kreatywnych pomysłów dla dzieci na wykonanie zajączka

      wielkanocnego z innych materiałów plastycznych  

     Link:   https://www.youtube.com/watch?v=RodXic0G-SE 

    Bardzo prosimy Rodziców o pomoc dzieciom w wykonywaniu prac plastycznych

oraz o przesyłanie zdjęć waszych aktywności na facebookową grupę ,,Jagódki”. 

Kolorowanie to nie tylko świetna zabawa, ale również forma edukacji! 

Dziecko kolorując, ćwiczy swoje umiejętności manualne i rozwija wyobraźnię. To świetne 

zajęcie nie tylko dla dziecka, ale także dla całej rodziny - kolorowanki to skuteczny sposób 

na wypełnienie wolnego czasu! 

Zapraszamy do kolorowania, wykonane prace proszę gromadźcie w teczce.

Pochwalicie się nimi po powrocie do przedszkola.

https://www.youtube.com/watch?v=RodXic0G-SE
https://www.youtube.com/watch?v=ljIP06Xfbpg
https://www.youtube.com/watch?v=atk-3dEr6MU
https://www.youtube.com/watch?v=SNLcBzL3gJM


PISANKI  DO  KOLOROWANIA
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Mandala z jajkami wielkanocnymi

 



DRODZY  RODZICE !!!

Wykorzystajcie czas, w którym dziecko nie chodzi do przedszkola na większe

usamodzielnienie swojego dziecka:

 oczekujcie od niego większej pomocy przy codziennych czynnościach w domu

np.  podczas  przygotowywania  posiłków,  sprzątania  czy  nawet  podczas

wykonywania  w  swoim  tempie  czynności  związanych  z  ubieraniem  się,

przygotowaniem do snu, w których bardzo często z powodu pośpiechu, dzieci są

wyręczane; 

 wykorzystajcie pobyt dziecka w domu na rozmowy z nim na różnorodne tematy,

poprzez to będziesz wzbogacał słownictwo swojego dziecka; 

 znajdźcie czas na czytanie dzieciom;

 korzystajcie z edukacyjnych programów telewizyjnych;

 zaproponujcie dziecku gry planszowe oraz zabawy i gry zręcznościowe.

 

Dziecko w domu powinno  bawić się samodzielnie swoimi zabawkami,

konstruować, układać, sprzątać, czuć się bezpieczne 

i swobodnie w swej aktywności.

 Powinno także ruszać się i wykonywać wiele prostych ćwiczeń

gimnastycznych.
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