PIĄTEK – 10. 04. 20 r.
1. „Pieczemy ciasto” – zabawa pantomimiczna.
Dziecko za pomocą ruchów naśladuje cały proces pieczenia ciasta.
„Niedługo Wielkanoc”– zabawy i ćwiczenia poranne (opis z poniedziałku).
Przestrzeganie zasad bhp.

2. „Wielkanocne zabawy królika” – ćwiczenia w mówieniu.
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami,
do uważnego słuchania, rozwijanie logicznego myślenia.

wdrażanie

„Królik – kuzyn zająca” – słuchanie opowiadania.
Królik Wawrzyniec jest kuzynem zająca Leopolda, który mieszka w lesie. Wawrzyniec często słyszał jak to Leopold opowiadał o Wielkanocy. Wtedy wszystkie dzieci
czekają na prezenty od zajączka, stawiają figurki zajączka w owsie, przy baziach. Zając mówi, że jest bardzo ważny w czasie świąt wielkanocnych. Królik zastanawiał się,
co tu zrobić, aby wszyscy mówili, że on też jest ważny w czasie świąt, a może nawet
ważniejszy od zająca. Wawrzyniec myślał przez trzy dni z rzędu, aż przyszedł mu
do głowy pomysł znakomity.
– Zacznę od malowania jajek – pomyślał królik. Dostał ich bardzo dużo od zaprzyjaźnionej kury i zabrał się do roboty. Kiedy były gotowe włożył je do koszyka i poszedł
w odwiedziny do znajomych. Jak myślisz, jakie wielkanocne zabawy urządził królik
Wawrzyniec?
Aby odpowiedzieć na to pytanie, otwórz Kartę pracy, cz. 3, na stronie 70 i oglądając
ilustracje z królikiem opowiedz, jakie zabawy wymyślił królik Wawrzyniec.

3. „Jajko” – zabawa badawcza.
Rodzic demonstruje dziecku rozbite na talerzu jajko kurze. Dziecko omawia, z czego
ono się składa, jaką ma konsystencję. Dziecko opowiada, w jakiej postaci można
spożywać jajko i do zrobienia jakich dań jest ono potrzebne. Jeżeli macie czas
i ochotę, możecie wspólnie przygotować coś smacznego z jajek. Powodzenia
i smacznego.
„Pisanka królika Wawrzyńca” – kolorowanie pisanki według instrukcji.
Karta pracy, cz.3, s. 71.

4. ,,Świąteczne porządki”. Już niedługo święta. Aby pomóc kochanym rodzicom,
bardzo prosimy: maszerujesz do swojego pokoju i najpiękniej, najdokładniej jak
potrafisz robisz porządki. Brawo!

Kochane Dzieciaki!
Mimo tak trudnej sytuacji jesteście bardzo, bardzo dzielne, pracowite i mądre.
Prace wykonywane przez Was w domu są tak pomysłowe, że kiedy je oglądamy
bijemy głośno brawo! Tak trzymać! Najdroższe Koteczki i Kocurki, życzymy
Wam duuuuużo zdrówka, cierpliwości po sam czubek głowy, uśmiechów
od ucha do ucha i ściskamy Was bardzo, bardzo, bardzo mocno!
(Prosimy rodziców, aby uściskali dzieciaki w naszym imieniu.)
Wesołych Świąt! Niech Zajączek wielkanocny zapuka do Waszych drzwi!
Drodzy Rodzice!
Bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami. Życzymy Wam dużo
zdrowia, cierpliwości, wytrwałości i mimo wszystko choć trochę radości.
Spokojnych Świąt!
Jola Czapla i Jadwiga Majewska

