Czwartek 01.04.2021

Temat dnia; PISANKI
1.Posłuchaj piosenki i zaśpiewaj Pisanki pisanki jajka malowane:
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY

Pisanki, pisanki,
jajka malowane
nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.
Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.
Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.
Będą potrzebne papierowe kolorowe sylwety pisanek – liczmany (duże i małe)- można je
wyciąć z kolorowego bloku technicznego.

2. Słuchanie opowiadania „Bajeczka na Wielkanoc”
Dostał Jaś od mamy
Farbki całkiem nowe
Wymalował na trzech jajkach
Wzorki kolorowe.
Ułożył pisanki w świątecznym koszyku
T e zaczęły się przechwalać
Narobiły krzyku
– Jestem w paski
– A ja w kropki
– Na mnie gwiazdka złota
Jakie wzory i kolory
Prześliczna robota
Ja piękniejsza, ja śliczniejsza
Wnet się posprzeczały
Każda ładna, każda zgrabna
Chociaż każda inna
Żadna z was się o pierwszeństwo
Kłócić nie powinna.
– Powiedz , ile pisanek pomalował Jaś.
– Jaki wzorek miała pierwsza? (…druga?, …trzecia?) (dziecko może je narysować,
przelicza głośno od 1-10 ( pierwsza pisanka, druga pisanka itd.)

3. Zabawa – Jaki kolor? (narysować i wyciąć z papieru kolorowe sylwety pisanek
,,duże’’ i ,,małe’’)
Zadaj pytanie:
– Jakiego koloru są pisanki?
– Czy wszystkie mają taką samą wielkość? (duże, małe) z papieru
– Ile jest pisanek w każdym kolorze?
– ile jest ,,dużych,’’ a ile ,,małych ‘’pisanek?
Dziecko grupuje pisanki wg wielkości oraz barwy. Liczy pisanki w poszczególnych
grupach.
4. Zabawa ruchowa „Klaśnij, tupnij, podskocz”.
Do tego zadania potrzebujemy: instrument muzyczny lub piosenkę,
np. https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
Dziecko swobodnie tańczy w rytmie piosenki lub w rytmie wystukiwanego rytmu na
instrumencie. Na przerwie w muzyce, dziecko się zatrzymuje i prosimy dziecko, aby:
– klasnęło w ręce 5 razy,
– wykonało 3 podskoki,
– tupnęło 2 razy.

Co nie pasuje/pokaż/

5. Zabawa „Rysujemy i liczymy”. Do tego zadania potrzebujemy: czystą kartkę i
pisak czerwony, niebieski, żółty.
Dziecko rysuje pisanki według podanej instrukcji, np.:
Narysuj na górze kartki czerwoną pisankę.
Na dole kartki narysuj niebieską pisankę.
Na środku kartki narysuj 2 żółte pisanki.
Dorysuj tyle pisanej na górze kartki, żeby były tam 2 czerwone pisanki.
Narysuj tyle pisanek na dole kartki, żeby razem były 3 niebieskie.
Następnie prosimy dziecko, aby głośno przeliczyło pisanki, np. niebieskie i czerwone,
żółte i niebieskie, czerwone i żółte.
Jeśli dziecko jest zainteresowane rysowanie i opwiadaniem tego co jest na obrazku,
można się zamienić z rodzicem rolami (teraz dziecko może podać instrukcje dla
rodzica).
6. Karty pracy cz.4 str. 54-55.

Kartka wielkanocna „Pisanka”- praca plastyczna
będziemy potrzebowad…
2 - 8,5 × 11 arkuszy białego lub kolorowego kartonu
asortyment papieru kolorowego i wzorzystego pocięty na paski , klej , nóż, nożyczki
1. Rozpocznij od wydrukowania dwóch kopii szablonu jajka na papierze o wymiarach 8,5 ×
11. Następnie wytnij paski z asortymentu kolorowych i wzorzystych papierów .
2-3 Poproś dziecko, aby umieściło losowo paski papieru na jednym z szablonów jajek przyklejając je.
4. Z drugiego arkusza tektury wytnij kształt jajka nożem (ten krok powinien wykonad osoba
dorosła)lub nożyczkami.
5. Teraz umieśd „ramkę” z jajkiem na arkuszu pokrytym paskami papieru. Przyklej ramkę za pomocą
kleju.
6. Kolorowa kartka wielkanocna jest gotowa! Dziękuje .

