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 Piątek dn. 02.04.2021r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Dzisiaj Światowy Dzień Świadomości  Autyzmu.  Głównym celem tego święta jest
przeciwstawianie  się  zarówno dyskryminacji,  jak  i  stereotypom dotyczącym osób
dotkniętych  autyzmem.  Odpowiednia  wiedza  zmienia  świadomość  społeczeństwa
wobec osób  autystycznych.  Zachęcamy Was do odwiedzenia  zakładki  Nauczyciel
wspomagający – Magdalena Kołak, gdzie będziecie mogli dowiedzieć się więcej.

Na dzisiejszych zajęciach będziemy rozwijać kompetencje w obszarze plastyczno-
konstrukcyjnym. 
Celem  zajęć  będzie  doskonalenie  umiejętności  manualnych  oraz  wyobraźni
i kreatywności każdego Odkrywcy.

Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Zaśpiewajcie z nami naszą piosenkę na powitanie:                              
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Zapraszamy Was do wykonania wielkanocnej osłonki na jajko. Szablon można
wydrukować na kolorowym papierze i ozdobić według własnego pomysłu (np.
z  wykorzystaniem kleju i  kolorowego papieru)  lub na  białym i  pomalować
farbą plakatową.

3. Drodzy Rodzice przeczytajcie dziecku zamieszczony w załącznikach wiersz
„Dzieci malują pisanki” i zgodnie z jego treścią niech dziecko pokoloruje jajka
na wydrukowanym szablonie z jajkami.

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


CZĘŚĆ II

1. Zapraszamy  was  do  wyklejenia  pisanki  plasteliną  (szablon  do  wydruku
w załącznikach)

2. "Pisanki” - pobierzcie rysunek i pokolorujcie kredkami.  
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/pisanki/

Poziom 1. Szablon można pomalować farbą, z użyciem grubego pędzla, który łatwo
można utrzymać w dłoni. Wspomagamy ruchy ręki dziecka (metoda Affolter).

Propozycja zabaw podzielona jest na dwie części zabawowe: część I - poranna, część
II - popołudniowa.

Życzymy udanej zabawy ! 
 

Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci!

Z  okazji  Świąt  Wielkanocnych  ślemy  Wam  życzenia  zdrowia,  spokoju  i  wszelkiej
pomyślności oraz radosnego świętowania w rodzinnym gronie.

                                                                                Nauczyciele grupy

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/pisanki/


Załączniki



Wiersz ”Dzieci malują pisanki” 
Dzieci obsiadły stół i malują pisanki:
pierwsza – ma kreski,
druga – ma kółka złote,
trzecia – drobne kwiaty, 
czwarta – dużo kropek, 
piąta – srebrne gwiazdki, 
szósta – znów zygzaki,
siódma – barwne kwiaty jak astry lub maki, 
ósma – wąskie szlaczki z zieloniutkich listków,
dziewiąta – największa – ma już prawie wszystko: 
i kropki, i zygzaki, i paseczków wiele, 
i czerwień, i złoto, i błękit, i zieleń,
i piękne gwiazdy na jajku ktoś posiał, 
dumne były z niego Hania i Małgosia…
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