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

 Wtorek dn. 30.03.2021r.

Drodzy Rodzice i Drogie Dzieci ! 

Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar edukacji literacko – teatralnej. 
Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności dostrzegania i oceny zachowań swoich
i  innych ludzi,  doskonalenie  umiejętności  mówienia,  słuchania  i  bycia  słuchanym
oraz ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania
się 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. Zapraszamy Was do posłuchania wiersza  J. Tuwima „O Grzesiu kłamczuchu
i  jego  cioci”,  Link  do  pobrania:  https://www.youtube.com/watch?
v=GsC4H5xPdV8,

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/watch?v=GsC4H5xPdV8
https://www.youtube.com/watch?v=GsC4H5xPdV8


3. Teraz spróbujcie odpowiedzieć na kilka prostych pytań:
- O co ciocia zapytała się Grzesia na początku wiersza ?,
- Z czym był znaczek na kopercie według Grzesia ? ,
- Co trąbiło na ulicy, gdy Grzesiu "wrzucał" list do skrzynki ? ,
- Kto przechodził koło Grzesia, gdy wrzucał list do skrzynki ? 
- Jaki był oficer ? 
- Czy ciocia dała Grzesiowi list do wrzucenia ?,
Poziom1. Można  zorganizować  zabawę  tematyczną;  przygotować  kopertę,
„skrzynkę pocztową z oklejonego na czerwono pudełka ( z otworem na listy)
kartkę papieru, na której dziecko coś narysuje, „napisze” do domowników, np.
taty, na kopercie narysuje znaczek. Po powrocie adresata (np. taty), umowny
pan/pani  listonosz  przekaże  mu  list,  wyjmując  ze  skrzynki.  Utrwalamy
z  dzieckiem  pojęcia,   koperta  list,  skrzynka  pocztowa,  znaczek,  nadawca,
odbiorca (ilość pojęć dostosowujemy do możliwości dziecka).

4. Teraz zastanówcie się chwilkę, czy Grześ mówił prawdę. Oczywiście macie 
rację GRZEŚ NIE MÓWIŁ PRAWDY. Przecież nie było żadnego listu. Czy 
jego zachowanie było dobre ?, oczywiście że NIE.

5. Zapraszamy Was do posłuchania piosenki „Kłamstwo ma krótkie nogi”, 
możecie się poruszać a nawet zatańczyć do muzyki. Link do pobrania 
https://www.youtube.com/watch?v=hh5f4nhtfU0
Poziom 1. Ruchy dziecka dostosowujemy do jego możliwości.

6. Zbliżają się powoli Święta Wielkanocne, ważne byśmy wszyscy byli dla siebie
mili,  pomocni  i  uczynni.  Prosimy  poproście  rodziców by  Wam przeczytali
wiersz „Dzielenie się święconym jajkiem" M. Konopnickiej
Zadzwoniły już dzwony,
dzień nastał wesoły.
Pod święconym pieczywem
uginają się stoły.
Leży jajko święcone
malowane farbami –
kto też dzisiaj tym jajkiem
będzie dzielił się z nami?
A więc ojciec i matka –
oni pierwsi najpewniej,
potem bracia i siostry,
i sąsiedzi i krewni,
Potem … nie wiem kto dalej,
a odgadnąć to sztuka
może jakiś gość z drogi
do drzwi chaty zapuka.
Może dziadziuś zgrzybiały,
co się modli w kościele?
To się także tym jajkiem
z biednym dziadkiem podzielę.

7. Drogie dzieci, mamy tym razem dla Was tylko dwa pytania:

https://www.youtube.com/watch?v=hh5f4nhtfU0


- czym podzielił się bohater wiersza z dziadziusiem ?
Macie rację: Bohater wiersza podzielił się z dziadziusiem jajkiem 

- czy jego zachowanie było dobre ?
I znów mamy nadzieję, że macie rację. Oczywiście, że TAK

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. Na zakończenie zapraszamy Was do zabawy paluszkowej 
Poziom 1.  Ruchy dziecka dostosowujemy do jego możliwości, wspomagamy
ruchy rąk i paluszków (metoda Affolter).

https://youtu.be/LFPthrmErcY


Propozycja zabaw podzielona jest na dwie części zabawowe.                             
Część I poranna, II popołudniowa.

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


