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Witajcie Biegusie!

Witam Was w czwartek 8.04.2020r. 
Dzisiejsze zajęcia to rozwijanie obszaru artystycznego, pomysłowości i zdolności 
motorycznych dłoni, utrwalenie wiadomości o Świętach Wielkanocnych.

1. „Wielkanocne malowanie”

Zabawę zacznijcie od „tańca kurcząt w skorupkach” (opis zabawy w poniedziałek 
6.04.2020),
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84

Zabawa – Rymowanka – wykorzystanie tekstu rymowanki według Małgorzaty 
Markowskiej. 

Ręce w przód, ręce w górę, 
i podskokiem aż pod chmurę. 
Ręce w dół, ręce w bok, 
nogi wykonują skok.  (podskok obunóż w miejscu). 
Wszyscy ćwiczą bez wyjątku, zaczynamy od początku. (marsz w miejscu). 

A teraz kilka wielkanocnych zagadek:

Żywy biega po łące, 
a cukrowy bawi się z czekoladowym zającem. (baranek)

Jajka malowane różnie ozdabiane. (pisanki)

Żywa rośnie w ciepłym kraju, 
a ta nasza związana jest z wielkanocnym zwyczajem (palemka)

Lukrowane, cukrem posypane, 
polane pasmami czekolady te wielkanocne… (baby drożdżowe)

Dzielimy się nimi w wielkanocny ranek – z majonezem, chrzanem – bywają też pełne
niespodzianek (jajka)

Wiklinowy, plastikowy odświętnie ozdobiony. 
Nie jedna pisanka leży w nim obok baranka. (koszyczek)



Zróbcie teraz kartę pracy załączoną poniżej (pocięta pisanka).Wytnijcie elementy 
pociętej pisanki, ułóżcie tak jak puzzle, spróbujcie przykleić dokładnie, mieszcząc 
części układanki w obrysie jajka i pokolorujcie według własnego pomysłu. 

2. „Wełniany Baranek”

Poproście rodziców, aby pomogli wam przygotować trochę wełny lub ścinki 
materiału. Nie musi być biała, może być w różnych kolorach i wzorach - będzie 
zdecydowanie weselszy baranek. Przydadzą się nożyczki i trochę kleju.
Wytnijcie baranka, z wełny lub ze ścinków materiałów przyklejcie barankowi ubranie
i fryzurę :)

Zachęcam do uzupełnienia załączonych kart pracy.
Fioletowe: str. 77 – 79 i załączone
Życzę powodzenia :)
Anna Cybula







Pokoloruj koszyczek zgodnie z kolorami kropek.

Podziel nazwy zdjęć na sylaby lub na głoski. Narysuj pod każdym zdjęciem odpowiednią 
liczbę kresek, odpowiadającą liczbie sylab (lub głosek).
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 Dokończ rysować pisanki według wzoru.

 Podziel na głoski nazwy zdjęć. Narysuj pod każdym zdjęciem tyle kresek, z ilu głosek 
składa się jego nazwa. 


