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1) „Czyje to jajko?” – oglądanie ilustracji przedstawiającej jadalne jaja różnych gatunków ptaków
i omówienie ich wyglądu.
 Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.
 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami.
Należy przygotować:
 ilustrację przedstawiającą jadalne jaja różnych gatunków ptaków (nie ma konieczności drukowania jej).
 Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej jaja różnych ptaków.
 Czy wiesz, które z nich zniosła kura, które przepiórka, a które samica strusia?
 Powiedz, jak wyglądają te jaja.
 Pokaż, które z nich jest największe, a które najmniejsze.
„Świąteczne porządki” – poranna zabawa ruchowa.
 Rozwijanie sprawności ruchowej.
 Maszeruj swobodnie po pokoju w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica. Na przerwę w wystukiwaniu rytmu naśladuj ruchy wycierania kurzu – sięgaj wysoko i nisko; naśladuj ruchy odkurzania
– wykonuj przy tym skręty tułowia w lewo i w prawo.
 Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!

2) „Co kryje się w jajku?” – zabawy badawcze.
 Kształtowanie umiejętności podejmowania działań badawczych.
 Kształtowanie umiejętności formułowania wniosków z podjętych działań.
 Poznanie właściwości jaj surowych i gotowanych.
Należy przygotować:
 jajko kurze surowe,
 jajko kurze ugotowane na twardo,
 dwa płaskie talerze,
 nóż.
 Rodzic przygotował dla ciebie dwa jajka. Jedno z nich jest ugotowane, a drugie surowe. Łatwo
można sprawdzić, które jest surowe, a które ugotowane. Wystarczy nimi zakręcić na blacie stołu.
Jeśli jajko dość szybko zatrzymuje się, jest surowe. Jeśli kręci się jak „bączek”, jest ugotowane.
Spróbuj zgadnąć, które jajko jest surowe, a które ugotowane.
 Weź do ręki ugotowane jajko i spróbuj opisać, jak wygląda jajko i jakie jest w dotyku.
 Obierz ugotowane jajko na twardo, przekrój je na połowę (pod opieką rodzica!) i połóż je na talerzu. Na drugim talerzu rozbij surowe jajko. Porównaj oba jajka.

3) „Pisanka” – kolorowanie obrazka.
 Rozwijanie umiejętności starannego kolorowania.
 Ćwiczenie motoryki małej.
Należy przygotować:
 Karty pracy przedszkolaka, Wiosna, s. 10 (czterolatki),
 „Pisanka” – karta pracy do kolorowania (trzylatki).
 Wykonaj zadania:
Czterolatki:
W przedszkolu rysowałaś/rysowałeś pisankę i wzory na niej po śladzie.
Teraz pokoloruj elementy na pisance odpowiednimi kolorami (np. paski
na niebiesko, środki kwiatków na żółto, a płatki na różowo itd.)
Trzylatki:
Pokoloruj pisankę według własnego pomysłu.
 Pamiętaj o prawidłowym sposobie trzymania kredki. Koloruj starannie.

4) „Porządki przedświąteczne”
 Posprzątaj swój pokój. Dopilnuj, aby do świąt panował w nim porządek. Pomóż rodzicom w innych porządkach w domu.

Źródła obrazków:
 ilustracja przedstawiająca jadalne jaja różnych gatunków ptaków
 https://potreningu.pl/
 „Pisanka” – karta pracy do kolorowania (trzylatki)
 https://supercoloring.pl/

Prosimy o przygotowanie na jutro:
 nasion rzeżuchy,
 waty,
 pojemnika (np. po serku homogenizowanym).
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