
Temat kompleksowy: „Wielkanoc”                               
Termin realizacji: 29.03.2021r. - 02.04.2021r. 

 Czwartek dn. 01.04.2021r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji społecznej. Na dzisiejszych
zajęciach poznacie symbole wielkanocne i zwyczaje. Dla Wielu z Was pewnie już
zaczął  się czas przygotowań do Świąt  Wielkanocnych i  te  dzisiejsze zajęcia  będą
formą utrwalenia Waszej wiedzy na ich temat. 
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Zaśpiewajcie z nami naszą piosenkę na powitanie,                                   
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2.  Na  początku  naszych  zajęć  prosimy  obejrzyjcie  dokładnie  krótki  film
o  symbolach  i  tradycjach  Świąt  Wielkanocnych.  Link  do  pobrania:
https://www.youtube.com/watch?v=PSMcPXs-1vM,

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/watch?v=PSMcPXs-1vM


3. Prosimy byście dokładnie przyjrzeli się obrazkom a następnie wskazali te
z nich które przedstawiają symbole Świąt Wielkanocnych.

Poziom 1.  Ilość obrazków dostosowujemy do możliwości dziecka.  Dla ułatwienia
można zostawić 2 obrazki - po jednym symbolu każdego ze Świąt, pozostałe zakryć
kartką. W ten sposób porównać wszystkie obrazki-symbole.



4.  Posłuchajcie  piosenki  „Znaki  Wielkanocy”,  możecie  zatańczyć  a  nawet
poskakać  
Link do pobrania: https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U

5. Posłuchajcie wiersza Pawła Beręsewicza „Wielkanoc” Link do pobrania 
https://www.youtube.com/watch?v=N5Uyno7b41Y

6.  Mamy  nadzieję,  że  wszyscy  z  uwagą  słuchaliście  wiersza.  Czy  wiecie:
- z jakim napisem była pisanka ?, TAK to był napis pisanka Janka, 
-jakie były stare zwyczaje w domu ? TAK to były palemki, serdeczne słowa,
spacer, życzenia, babka drożdżowa.
Jeśli  macie kłopot z odpowiedzią na nasze pytania, posłuchajcie jeszcze raz
wiersza. 
7. Kochani na zakończenie naszych zajęć proponujemy Wam zabawę mającą
na celu ćwiczenie wzroku i uwagi. Popatrzcie uważnie na obrazki i znajdź 5
różnic. Życzymy powodzenia ! 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


Poziom  1. Dziecko  wyszukuje  różnice,  zgodnie  ze  swoimi  możliwościami
(od 1do 5).

CZĘŚĆ II

1.  Poruszajcie  się  swobodnie  do  piosenki  „Maszeruje  Wiosna",  możecie
maszerować,  podskakiwać  w  miarę  możliwości   (link  do  piosenki
https://youtu.be/LFPthrmErcY).
Poziom 1. Ruchy dziecka dostosowujemy do jego możliwości.

2.  Zapraszamy  Was  do  zabawy  paluszkowej,  na  podstawie  wiersza
E.Śnieżkowskiej-Bielak „Pisklęta kokoszki”. Postępujcie zgodnie z instrukcją.

https://youtu.be/LFPthrmErcY


                                                                           Dzieci: 
Ma kokoszka trzy pisklęta                 pokazują trzy palce, 
i ciągle o nich pamięta,                       rozglądają się dookoła,
żeby się nie oddalały                               
i trawkę grzecznie skubały,                naśladują skubanie trawy,
a w każdym niebezpieczeństwie        wykonują przysiad,
w gęstą trawę się chowały.                 zasłaniają rękami głowę. 

Życzymy udanej zabawy !  
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak


