1.04.2021 (CZWARTEK)
Temat dnia: Wielkanocne życzenia




Cele główne:
- rozwijanie mowy,
- rozwijanie sprawności manualnej,
- poznawanie tradycji wielkanocnych,
- rozwijanie kreatywności.
Cele operacyjne:
Dziecko:
- układa życzenia dla bliskiej osoby,
- dzieli słowa na sylaby i głoski,
- tworzy kartkę świąteczną według własnego pomysłu,

Pomoce do przygotowania przez rodzica w domu: biała kartka, klej,
nożyczki, flamastry, brystol lub papier techniczny, ozdoby wielkanocne
(naklejki, kwiatki, papierowe jajeczka, itp.)
Dzień dobry dzieci !! Wyspani ? Gotowi do działania? Wczoraj
mówiliśmy o jajkach a dzisiaj o pisankach. Wiecie co to takiego ??
Tak, doskonale! Pisanki to pomalowane jajka.
Dzisiaj na początek proponuje Wam zabawę, w która możesz się pobawić
razem z rodzicem czy rodzeństwem

1. Masażyk relaksacyjny na plecach rodzica lub rodzeństwa:
Masażyk relaksacyjny wg Z. Bogdanowicz
Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni:
Śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest w kropeczkach (uderzenia
paluszkami- kropki)
Była też w paseczki (rysujemy paseczki)
I w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę)
Ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki)
I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek)
Ciii... wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi masujemy plecy)
I jak? Przyjemny masażyk ?? Mam nadzieje że obudziło Was to do
pracy.

A teraz zabawa w dzielenie wyrazów na sylaby i głoski.
2. Wielkanocna zabawa słowami
Dziecko dzieli na sylaby, a następnie na głoski następujące słowa:
jajko, Wielkanoc, koszyczek, zajączek, pisanka, mazurek. Określa,
jaką głoską rozpoczyna się i kończy każde słowo.
A teraz czas na życzenia wielkanocne.
3. Jak ułożyć piękne życzenia?
Rodzic pyta dziecko, dla kogo chciałoby zrobić wielkanocną kartkę i
przekazać świąteczne życzenia. Następnie pomaga dziecku ułożyć tekst
życzeń i zapisuje je na kartce „na brudno”. Rodzic zwraca uwagę na
formę życzeń, właściwe słownictwo, itp.
Jeśli mamy już życzenia to w jaki sposób możemy je komuś złożyć?
Tak, można zadzwonić do kogoś, złożyć osobiście, lub napisać na kartce
i podarować komuś lub wysłać poczta.
By kartka nie była taka zwyczajna zazwyczaj kupuje się kartki
wielkanocne ale można też taką kartkę zrobić samemu.
4. Wykonujemy świąteczną kartkę z życzeniami
Rodzic pomaga dziecku zgiąć na pół grubą kartkę papieru. Następnie
dziecko projektuje swoją kartkę wielkanocną – wycina i koloruje
elementy kojarzące się z Wielkanocą, przykleja ozdoby. Na koniec
rodzic wpisuje do środka ułożone w poprzednim ćwiczeniu życzenia
dziecka.
Twoja kartka może wyglądać tak jak chcesz. Może być na niej
wielkanocna palma, baranek lub wiele innych rzeczy. To zależy tylko od
Ciebie. Jeśli jednak nie masz pomysłu to możesz wykonać takiego
kurczaczka.
Materiały
- biała kartka rysunkowa/techniczna w formacie A4
- ołówek
- żółta farba
-

widelec
nożyczki
pomarańczowa kartka techniczna (wystarczy niewielki skrawek);
kartka rysunkowa w kolorze beżowym/jasnożółtym/ew. szary papier
klej w sztyfcie

a) Kartkę rysunkową układamy pionowo i szkicujemy na niej jajko.

b) Dalej, przygotowujemy widelec oraz żółtą farbę i za pomocą
wspomnianego widelca, rozprowadzamy ją po całej
powierzchni jaja (starając się nie wychodzić poza wyznaczoną
ołówkiem granicę). Odkładamy do wyschnięcia .

c) W kolejnym etapie wycinamy kółka, z których powstaną oczy:
największe białe, średnie w kolorze czarnym i najmniejsze - białe
(wycięte dziurkaczem) i je ze sobą scalamy.
(Najmniejsze można pominąć).

d) Z pomarańczowej kartki technicznej wycinamy dziób.

e) A kiedy wspomniane części składowe będą już gotowe, wówczas
mocujemy je na naszym
kurczaczku.

a) W dalszym przebiegu działań wycinamy (z beżowej kartki rysunkowej) kształt
jajka
(ważne, by było ono nieco większe niż to, z którego powstał kurczak).
Całe obrzeże niniejszego owalu smarujemy klejem w sztyfcie i umieszczamy
na naszym obrazku.

b) Później, za pomocą nożyczek, tworzymy w jajku małą dziurkę (mniej
więcej na wysokości dzióbka) i poszerzamy ją, rozdzierając bardzo
ostrożnie papier, odsłaniając tym samym "lico" ptaszka. Niepotrzebne
skrawki odrywamy i pozostawiamy...

... bowiem będą one pełniły rolę skorupek - przyklejamy je w dolnej części kartki
(tuż pod jajkiem).

Prawda że uroczy?

Rozwiąż zagadki! Jestem pewna, że będzie to dla Ciebie babka..
przepraszam – bułka z masłem ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=_wW5koMSrDk

I na koniec nasze ukochane karty pracy 
Karta pracy,
MISIE cz. 3, nr ,60, 61.
PSZCZÓŁKI cz.4,nr 56,57.
Do zobaczenia jutro. Bawcie się dobrze !! 

