Temat dnia: Kolorowe pisanki w koszyczku
DATA: 2.04.2021 (PIĄTEK)
Cele główne:
- rozwijanie logicznego myślenia,
- rozwijanie spostrzegawczości,
- rozwijanie mowy,
- poznawanie tradycji tworzenia pisanek różnymi technikami,
- poznawanie zawartości wielkanocnego koszyczka.
 Cele operacyjne:
Dziecko:
- barwi jajka na różne kolory, używając naturalnych barwników,
- tworzy własne pisanki z użyciem różnych technik plastycznych,
- odwzorowuje układ elementów z pamięci,
- poznaje tradycyjną zawartość wielkanocnego koszyczka oraz jego symbolikę,
- ozdabia wielkanocny koszyczek.
Pomoce do przygotowania przez rodzica w domu: dwa kształty jajek wycięte z
kartek A4, około 20 małych figur geometrycznych (kwadratów, kółek i trójkątów)
wyciętych z czarnego papieru, koszyczek, trzy jajka ugotowane na twardo,
tradycyjne pokarmy z koszyczka wielkanocnego, sok z buraków, liście szpinaku,
łupiny cebuli, liście czerwonej kapusty, 4 naczynia; materiały do udekorowania
koszyczka (gałązki bukszpanu, kwiaty, wstążki, bazie, ozdoby wielkanocne).

Witam Cię po raz ostatni w tym tygodniu. Jaki jest dziś dzień
tygodnia?? Doskonale ! Dzisiaj jest piątek! A przed nami weekend.
Będzie to inny weekend niż wszystkie. Jak myślisz ? Dlaczego?
Oczywiście że są święta. Czeka nas Wielkanoc oraz lany poniedziałek
i dużo, dużo zabawy
Rozmawialiśmy ostatnio o jajkach, pisankach a dziś nadszedł czas by je
wykonać. Doskonale przyozdobią Wasz świąteczny koszyczek, stół. I na
pewno będą smaczne 

1. Kolorowe pisanki – naturalne barwienie jajek
Rodzic przygotowuje wspólnie z dzieckiem naturalne barwniki do jajek:
- sok z buraków
- łupiny cebuli (zalane wrzątkiem)
- liście szpinaku (zmiksowane z małą ilością wody)
- liście czerwonej kapusty (pocięte i zalane wrzątkiem lub ugotowane –
ważny jest wywar)

Wcześniej ugotowane na twardo jajka należy zanurzyć w osobnych
naczyniach z wymienionymi wywarami z naturalnymi barwnikami.
Jajka można pozostawić w nich na klika godzin. Po wyjęciu z wywaru,
kolorowe jajka można posmarować olejem, aby ładnie się błyszczały.
2. Moje własne kolorowe pisanki
Dziecko otrzymuje trzy ugotowane na twardo jajka. Każde z nich
ozdabia inną techniką (z dostępnych materiałów lub tradycyjnie
wykonywaną w domu) – maluje jajko flamastrami, owija je i przykleja
kolorową włóczkę, maluje farbami, itp.
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3. Zabawa doskonaląca pamięć – zapamiętaj pisankę
Na wyciętym z papieru jajku rodzic układa ozdoby (małe koła,
kwadraty i trójkąty wycięte z czarnego papieru). Pokazuje dziecku
pisankę na chwilę, i zakrywa ją kartką. Dziecko stara się odwzorować
elementy na swoim papierowym jajku. Gdy skończy je układać –
sprawdza je ze wzorem. Ćwiczenie należy powtórzyć kilkukrotnie z
różnymi ułożeniami elementów.
Świetnie sobie dajesz radę. Jestem z Ciebie dumna  Troszkę się
zasiedziałaś/łeś ? No to wstajemy ! Czas na gimnastykę.
4. Zabawa ruchowa –gimnastyka.
Dzisiaj zapraszam Cię do ćwiczeń gimnastycznych, które są dostępne
w poniższym linku.

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
A teraz usiądźcie wygodnie i posłuchajcie.
Co roku w naszym przedszkolu o tym czasie jemy śniadanie
wielkanocne oraz „Pszczółki” przygotowują „Wielkanocny poranek”
czyli przedstawienie o tematyce świątecznej. W tym roku niestety nie
możemy się spotkać 
Proponuje Wam jednak abyście zobaczyły przedstawienie przygotowane
przez inne dzieci. Jest to nagranie z przed kilku lat.

https://www.youtube.com/watch?v=GZPFoR7IzOw

Mam nadzieję, że przedstawienie Ci się podobało? Podobnie wyglądałby
nasz wspólny poranek wielkanocny w przedszkolu 

Jak tam pisanki ? Wszystko już wyschło ?? Czas na przygotowanie
wielkanocnego koszyczka.

5. Co znajdziemy w wielkanocnym koszyczku?
Rodzic i dziecko wspólnie wkładają pokarmy do koszyczka
i rozmawiają o ich znaczeniu: ·
 Baranek z cukru lub masła - zwycięstwo Chrystusa, który jak
ofiarny baranek oddał swoje życie za ludzi, by następnie
zmartwychwstać i odnieść zwycięstwo nad grzechem, złem
i śmiercią.
 Jajka – symbol życia.
 Szynka/kiełbaska – symbol zdrowia i dostatku
 Chleb – symbol dobrobytu i szczęścia, symbol Ciała Chrystusa.
 Sól – chroni od grzechu.
Można uzupełnić listę o regionalne produkty wkładane do koszyczka
wielkanocnego oraz ich symbolikę
6. Ozdabianie wielkanocnego koszyczka
Dziecko otrzymuje koszyczek do dekoracji. Dekoruje go z pomocą
rodzica gałązkami bukszpanu, kolorowymi wstążkami, baziami,
kwiatami, ozdobami wielkanocnymi, itp.
To wszystko na dzisiaj  Odpoczywaj przez te święta 
Chciałam Ci życzyć dużo radości, dużo zabaw z rodzicami, wspólnych
wygłupów, wielu rozmów telefonicznych z dziadkami i ciotkami, pewnie
jakiegoś malutkiego prezentu od Zajączka
Mam nadzieję, że już niedługo się zobaczymy !

Życzę również Państwu byśmy wszyscy mogli spokojnie przeżyć te
Święta, by były one pomimo wszystko radosne i pełne nadziei  a co
najważniejsze byśmy spędzili je razem … dużo zdrowia i spokoju.

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania zapraszam do kontaktu:
Joannamanka0@gmail.com
Pozdrawiam, Joanna Ziółkowska

