06.04.2020 (poniedziałek)
Temat: Wielkanoc. - Wzbogacanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych.
Witam Was serdecznie po weekendzie!
Przesyłam informacje jak rodzic może uzyskać dostęp do utworów muzycznych, które
wykorzystuję podczas naszych zajęć w przedszkolu.
1. Rodzic klika w link: https://www.mac.pl/edukacja-przedszkolna/piosenki
2. Otwiera się strona, gdzie klikamy na dole: „ Zaloguj się aby odsłuchać piosenki”
3. Otwiera się strona gdzie trzeba się zarejestrować jako Rodzic
4. Mam nadzieję, że korzystanie ze strony nie sprawi żadnych problemów, powodzenia!
Wielkanoc w kalendarzu zbliża się wielkimi krokami. Domyślacie się, że w tym tygodniu
nasze zajęcia i zabawy plastyczne będą dotyczyły pięknych, kolorowych, wiosennych Świąt.
Posłuchajcie piosenki „Wielkanoc” (sł. i muz. J. Kucharczyk) z udostępnionych nagrań. Jeśli
nie udaje się odtworzenie, bardzo proszę rodziców o przeczytanie dziecku tekstu:
1. Gdy przychodzi do nas wiosna,
ciepła, uśmiechnięta,
to przychodzą razem z wiosną
wielkanocne święta.
Ref.: Święta, święta, wielkanocne święta.
Święta, święta, wielkanocne święta.
2. Barwne palmy wielkanocne
pysznią się w wazonie,
jajka w różne piękne wzorki
są przyozdobione.
Ref.: Święta, święta...
3. Jest koszyczek wielkanocny,
w nim kilka pisanek,
chleb, kiełbasa, chrzan i jajka,
cukrowy baranek.
Ref.: Święta, święta...
4. W poniedziałek wielkanocny
jest świetna zabawa.
Śmigus-dyngus wszystkich wodą
leje już od rana.
Ref.: Święta, święta..
Drodzy Rodzice! Bardzo zależy mi na wypowiadaniu się dzieci pełnymi zdaniami,
ćwiczeniach wyraźnego mówienia, używania większej liczby słów w wypowiedziach.
Po wysłuchaniu piosenki odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania.
- O czym jest piosenka „Wielkanoc”? Odpowiedź zacznij od słów: Piosenka opowiada o
zwyczajach…….
− Co to jest śmigus-dyngus? Odpowiedź: Śmigus-dyngus to jest…...

− Jakie potrawy kładziemy na wielkanocnym stole? Odpowiedź: Na wielkanocnym stole
kładziemy….
- Co to takiego pisanka?
− Jak wygląda pisanka? Odpowiedź: To jajko przyozdobione w różne piękne wzorki.
II. Zabawa ruchowa „Taniec kurczątka” - z muzyką. Rodzice, odtwórzcie proszę z YouTube
nagranie utworu: Musorgski - Taniec kurcząt w skorupkach.
1. Pozwólcie posłuchać dziecku tej muzyki;
2. Dziecko tańcem, podskokami naśladuje ruchy kurczaczka.
III. Zabawa plastyczna - „Papierowa pisanka – na ile kolorów ją pomalujesz?”
Potrzebne: farby plakatowe w kolorach podstawowych: żółtym, czerwonym, niebieskim –
płaski talerzyk do nałożenia farb, pędzelek, wycięta ze sztywnego papieru duża sylweta jajka.
1. Zapamiętanie, powtórzenie wiedzy ( jesienią w kartach pracy robiliśmy już takie
doświadczenia) - jakie kolory powstają ze zmieszania farb. Potrzebna jest pomoc rodzica przy
nakładaniu niewielkich ilości farb,
Powiedz głośno: f – a – r – b-y (dzielisz słowo na głoski = dźwięki).
Ile jest głosek w słowie farby?
Ile jest sylab w słowie farby?
Jakie kolory powstają ze zmieszania ze sobą farby:
żółtej i niebieskiej ( zmieszaj te kolory ze sobą na talerzyku) i powiedz jaki kolor
otrzymałeś?
Żółtej i czerwonej (zmieszaj te kolory na talerzyku) i powiedz jaki kolor z tych farb
otrzymałeś?
Czerwonej i niebieskiej (użyj mało niebieskiej!) i powiedz jaki kolor teraz otrzymałeś?
Czy po zmieszaniu farb otrzymałeś 6 kolorów?
Teraz połóż przed sobą przygotowaną wcześniej, dużą sylwetę jajka
Powiedz głośno: j – a – j – k - o (dzielisz słowo na głoski = dźwięki)
2. Maluj na niej wzory:
– z góry na dół – paski; każdy innym kolorem i powtórz ten sam układ.
Lub: – od strony lewej do prawej – wzory poziome:
na przykład takie: /\ /\ /\ /\; ///////; &&&&&&&&; xxxxx oraz fale.
Wzory powtarzaj , masz aż 6 kolorów
Gotowe? Zrobiłeś PISANKĘ ( o pisankach mówią słowa piosenki „Wielkanoc”). Za kilka dni
będziesz mógł malować w ten sposób prawdziwe jajka, mam nadzieję, że Rodzice zgodzą się
na to.
Zapytaj Rodziców o pozwolenie.
MIŁEJ ZABAWY!
Pozdrawiam K.K.

