Temat: Wielkanocny koszyczek

Drogie dzieci
Wielkanoc
już coraz bliżej każdy z Was wkrótce przygotuje Wielkanocny koszyczek. Do
koszyczka włożymy wiele rzeczy wędlinę, chleb, sól, coś słodkiego, pisanki a także
baranka takiego Wielkanocnego baranka. Dziś chcę by każdy z Was posłuchał
legendy o białym baranku. Podczas słuchania legendy zastanówcie się proszę o co
pokłóciły się zwierzęta w koszyku?Postarajcie się też zapamiętać co znalazło się w
koszyczku wielkanocnym w opowiadaniu.
Legenda o białym baranku
Posłuchajcie tylko ile było krzyku,
gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku.
Malutkie kurczątko, bielutki baranek.
Brązowy zajączek i kilka pisanek.
Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami,
jestem najpiękniejszy,żółty jak salami.
Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki,
falujące piórka tak jak u kaczuszki.
Co ty opowiadasz-dziwi się baranek,
jestem cały z cukru,mam cukrową mamę.
Dzieci na mój widok bardzo się radują
i z mego grzbietu cukier oblizują.

Brązowy zajączek śmieje się wesoło,
jestem z czekolady-opowiada wkoło.
Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci,
już na sam mój widok dzieciom ślinka leci.
Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka
dziwi się pisanka zielona jak łąka.
Dziwią się pisanki żółte i czerwone,
brązowe,różowe,szare,posrebrzone.
Polecenie:
Prosimy dziecko by opowiedziało nam co zapamiętało z wiersza jeśli dziecko ma
problem by odpowiedzieć na pytania zadane przed czytaniem wiersza można
odczytać wiersz jeszcze raz. Zachęcamy dziecko do dalszej rozmowy poprzez
pytania:
-Kto gościł w wielkanocnym koszyku?
-O co pokłóciły się zwierzątka?
-Jaki kolory miały pisanki?
Brawo! Jestem pewna, że poradziliście sobie doskonale i wymagało to od Was
skupienia. Dlatego czas teraz na muzykę :-)
Zachęcam do słuchania utworu razem z dzieckiem muzyka to zawsze dobra
zabawa:-)
link: https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
(ZoZi - Znaki Wielkanocy )
Zabawa:
Osoba dorosła zadaje pytanie do koszyczka włożysz? Dziecko wymienia produkty,
które włoży do koszyczka i mówi na jaką literę alfabetu się zaczynają. Z pomocą
rodzica zapisuje produkty na kartce dzieli je na sylaby oraz głoski. Można zamienić
role, dziecko zadaje pytanie a rodzic odpowiada. Dzieci bardzo lubią taką formę
zabawy, gdy wcielą się w dorosłego.

Praca plastyczna:
,,Pisanka’’- Malujemy na kartce A4 duże jajko lub drukujemy następnie nacinamy
otwory do przewlekania pasków. Z kolorowych kartek wycinamy pasy i
przewlekamy przez otwory w jajku.

Zadanie dla chętnych: wydrukuj kartę z zajączkiem. Wyklej koła na obrazkach za
pomocą plasteliny.

