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Witam! Przed nami Wielkanoc, którą w tym roku przeżywać będziemy w domach. Jest to
doskonała okazja żeby razem dzieckiem wykreować radosny, świąteczny klimat.
Zapraszam do wspólnej zabawy!
Spotkanie 5
Nieodzownym symbolem Świąt Wielkanocnych jest jajko. Dzisiejsze zabawy mają na celu
eksperymenty i zabawy z jajkiem.
1. Na początek zapraszam do eksperymentów z jajkiem; ja proponuję eksperyment p.t.:
„Czy jajko potrafi pływać?”;
- potrzebujemy jajo kurze, wodę, sól i szklane naczynie np.słoik;
- nalewamy wodę do 3/4 wysokości słoika i ostrożnie, najlepiej na łyżce, wkładamy
jajo do wody.. jeśli jajo opada na dno to mamy szczęście bo nasze jajko jest świeże,
jeśli jednak pływa to lepiej go nie jeść .. jest nieświeże. Świeże jajo opada na dno
słoika. Jak sprawić żeby jajko pływało?
- wyjmij jajo ze słoika i do wody wsyp ok.4 łyżek soli, rozmieszaj i znów ostrożnie włóż
jajo do solanki.. teraz jajo pływa.. podobnie jak my w słonym morzu.
Te i inne ciekawe eksperymenty z jajkiem można odnaleźć w filmiku edukacyjnym:
https://www.youtube.com/watch?v=dtsnC2am0_w

2. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.
Demonstrujemy ćwiczenia, a dzieci je naśladują:
- Jajko – dzieci otwierają i zamykają wargi, układając je tak, aby były zaokrąglone jak jajko.
- Gorące jajko – dzieci nabierają powietrze nosem, a wypuszczają ustami, naśladując
dmuchanie na jajka.
- Wkładamy jajka do koszyczka – dzieci unoszą język za zęby i zatrzymują go tam, a
następnie przeliczają kolejne jajka, używając liczebników porządkowych.
- Rogi baranka – baranek wielkanocny ma okrągłe rogi – dzieci rysują językiem kółeczka,
przesuwając jego czubek po górnej wardze i po dolnej wardze.
- Baranki na hali – baranki wędrują w górę i w dół, pasąc się na hali – dzieci opierają czubek
języka raz za górnymi zębami, a raz za dolnymi zębami.
- Kura liczy kurczęta – dzieci dotykają czubkiem języka do każdego zęba w jamie ustnej:
najpierw na górze, potem – na dole.
3. Skąd się biorą jajka? – oczywiście znoszą je kury i inne ptaki; teraz wiosną znoszą jaja
do gniazd i wysiadują je żeby dochować się potomstwa; proponuję przygotować pracę
plastyczną – Ptasie gniazdo.
Potrzebujemy: kolorowe kredki (najlepiej świecowe), kartka papieru A4, papier
kolorowy, flamastry, klej.
Na środku kartki pokazujemy dziecku jak narysować różnymi kolorami kolorowe
spłaszczone okręgi tak żeby uformować duże gniazdo; następnie udostępniamy

dziecku kolorowe części ptaka wycięte z papieru kolorowego: ciało ptaka, dziób,
skrzydło, ogon, kilka zielonych listków, kilka jajek. Tak jak na ilustracji poniżej..
Dokładna instrukcja podana jest na stronie:
http://krokotak.com/2019/02/bird-nest-craft/?fbclid=IwAR3pRBenBgkUrjIvfH9HQEQX6TLxKJ9KYgJUbf2Q65cavinuHJeeG3EsZM
4. Kącik kulinarny; dodatkową aktywnością na dziś jest zaproszenie dziecka do
wspólnego przygotowania smacznej, zdrowej i ładnie skomponowanej kanapki z
jajkiem. Inwencja i pomysły mogą być nieograniczone i przygotowane wg upodobań
dziecka. Oto niektóre propozycje; śmiało mogą one zagościć nawet na wielkanocnym
stole…

P.S. Chętnych zapraszam do kontaktu mailowego, możecie się podzielić twórczością
naszych małych artystów…
malgosiatb@gmail.com
Do następnego spotkania..

Życzę przyjemnej zabawy i smacznego!
Pozdrawiam.
M.Tondera-Bucior

