10 kwietnia (piątek)
Witamy wszystkich.
Mamy nadzieję, że pomimo tej nietypowej, trudnej sytuacji, w jakiej naleźliśmy się –
da się wyczuć mimo wszystko wielkanocny nastrój. W takim też nastroju
proponujemy spędzić dzisiaj czas.
Świąteczne kartki” – zabawa plastyczna.

•

Dzieci mają do dyspozycji kolorowe kartki, mazaki, kredki, klej, nożyczki. Projektują
świąteczną kartkę dla bliskiej osoby – postarajcie się, a na pewno powstaną piękne
prace :)

•

„Pieczemy ciasto” – zabawa pantomimiczna. Dzieci za pomocą ruchów
naśladują cały proces pieczenia ciasta.
Albo….
Niech dzieci upieką ciasto razem z Mamą. Pozwólmy dzieciom odmierzać
składniki, przesypywać je do miski, ugnieść ciasto. Chociaż wtedy czasem
robi się trochę więcej bałaganu ;) naprawdę warto w ten sposób wspólnie
spędzić czas.

•

„O której pisance mówię” – zabawa słowna.

Ustawcie około 10 pisanek różniących się umieszczonymi na nich wzorami. Opiszcie
wybraną pisankę, a dziecko niech określi, o której pisance mowa używając
liczebników porządkowych (pierwsza, czwarta, ósma).

•

„Królik – kuzyn zająca” – słuchanie opowiadania.

Królik Wawrzyniec jest kuzynem zająca Leopolda, który mieszka w lesie. Wawrzyniec
często słyszał jak to Leopold opowiadał o Wielkanocy. Wtedy wszystkie dzieci czekają
na prezenty od zajączka, stawiają figurki zajączka w owsie, przy baziach. Zając
mówi, że jest bardzo ważny w czasie świąt wielkanocnych. Królik zastanawiał się co
tu zrobić, aby wszyscy mówili, że on też jest ważny w czasie świąt, a może nawet
ważniejszy od zająca. Wawrzyniec myślał przez trzy dni z rzędu, aż przyszedł mu do
głowy pomysł znakomity. - Zacznę od malowania jajek – pomyślał królik. Dostał ich
bardzo dużo od zaprzyjaźnionej kury i zabrał się do roboty. Kiedy były gotowe włożył
je do koszyka i poszedł w odwiedziny do znajomych.
- Jak myślisz, jakie wielkanocne zabawy urządził królik Wawrzyniec?
- Czyim kuzynem jest królik Wawrzyniec?
- Co o Wielkanocy mówił zając Leopold?
- O czym marzył Wawrzyniec?
- Jaki pomysł przyszedł mu do głowy?
- Od kogo Wawrzyniec wziął jajka?
- Do kogo Wawrzyniec poszedł z jajkami?
„Jakie wielkanocne zabawy urządził królik?”

Dzieci wypowiadają się na temat obrazków, opisują zabawy królika, nadają tytuły
poszczególnym obrazkom.

• W ramach gimnastyki proponujemy dzieciom uporządkowanie pokoju :)
• I jeszcze jedno, przy pieczeniu ciacha, albo przy porannej jajecznicy

zademonstrujcie drodzy Rodzice dzieciom rozbite jajko kurze. Niech omówią
z czego ono się składa (żółtko, białko, skorupka) i jaką ma konsystencję.
Dzieci mówią w jakiej postaci można spożywać jajko i do zrobienia jakich dań
jest ono potrzebne.
• Zadanie dla chętnych - pokolorujcie według instrukcji: Dzieci młodsze :

I dzieci starsze (idące w przyszłym roku szkolnym do szkoły):

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice!
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju
oraz wesołego Alleluja
życzą
Ciocia Monika i Ciocia Agatka

