PROPOZYCJE ZADAŃ DLA WAS NA PONIEDZIAŁEK
PRZYGOTOWANIE DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
DZISIAJ KOCHANI RODZICE WASZE DZIECKO :
1.Pozna symbole ŚWIĄT WIELKANOCNYCH ,dowie się co oznacza WIELKI
TYDZIEO.
2. Utrwali znajomośd nazw dni tygodnia i kolejnośd ich występowania po sobie.
3.Policzy dni tygodnia, ponumeruje je.
4.Będzie brało aktywny udział w przygotowaniu rodziny do kultywowania
tradycji i zwyczajów związanych z obchodami Świąt Wielkanocnych przez
wspólne z rodzicami zaplanowanie czynności w poszczególne dni WIELKIEGO
TYGODNIA.

ZACZYNAMY ZABAWĘ………….START

1.Mamo, tato proszę przeczytaj mi wiersz a potem wspólnie posłuchajmy
audycji o WIELKIM TYGODNIU .

WIELKI TYDZIEO PRZED NAMI
WIELKANOC ZA PASEM……………….
DO PRACY SIĘ BIERZEMY
MAZURKI I BABY Z MAMĄ UPIECZEMY.
PISANKI , KRASZANKI
RAZEM POROBIMY
WSZYSTKIE KOLOROWE
BARDZO SIĘ CIESZYMY.
UPIECZEMY Z CIASTA
BARANKA I ZAJĄCZKA
A Z POSIANEJ RZEŻUCHY BĘDZIE PIĘKNA ŁĄCZKA.

W GLINIANYM WAZONIE
BAZIE I ŻONKILE
A NA NICH Z PAPIERU
KURCZĄTKA PRZEMIŁE.

https://www.youtube.com/watch?v=7kEmzuaN898

2.Zanim wykonamy kolejne zadanie zrelaksujmy się w zabawie OTWÓRZ
PISANKĘ
Ta zabawa odbywa się w parach . Dziecko udaje pisankę i mocno zamyka się w
kulkę. Mama , tata lub rodzeostwo próbują je otworzyd różnymi wymyślonymi
sposobami : delikatne łaskotanie .Po otwarciu pisanki następuje zmiana ról.

3.Zabawa słuchowo- muzyczna ZAPAMIĘTAJ SYMBOLE WIELKANOCNE , nazwij
je , rywalizuj z rodzicami KTO WIĘCEJ ZAPAMIĘTAŁ TEN WYGRYWA. Rodzice
piszą a ty rysujesz. Do pomocy niech posłuży wysłuchany wcześniej wiersz
i piosenka ZNAKI WIELKANOCY.

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

4.Przyszedł czas drogie dzieci na zabawę matematyczną DNI TYGODNIA. Jeśli
nie pamiętasz ich nazw i kolejności nie martw się. Wesoły UBU przypomni ci.
Obejrzyj film razem z rodzicami.
Zadanie do wykonania , które zrobisz z rodzicami to PLAN CZYNNOŚCI
W WIELKIM TYGODNIU. Ponumeruj i wklej wydrukowane lub napisane nazwy
dni tygodnia do zaprojektowanego przez siebie kalendarza. Poproś rodziców
o pomoc gdy będzie trudno ale samodzielnie narysuj wszystkie czynności.
Powodzenia. Oto pomocnik UBU.

.
https://www.youtube.com/watch?v=UzTuxynD6y8&vl=pl

5. Po żmudnej pracy przyszedł czas na zabawę ruchowo - muzyczną . Oto
zygzakowy taniec. Wyszalej się i pamiętaj o częstym i dokładnym myciu rąk.

https://www.youtube.com/watch?v=Twc7suv_Om0

