Temat dnia: Palma wielkanocna.
Witam Was kochani i zapraszam do zabawy.
1. Powitanka- zaśpiewaj piosenkę
powitanie: Boogi woogi. (nagranie 1)

na

2. Zabawa matematyczna. Rodzic prezentuje
dzieciom kilka obrazków. Zadaniem
dzieci jest ułożyć je od najmniejszego do
największego i od największego
do najmniejszego. Karty pracy 1, 2.

3. Rodzic opowiada dzieciom o jednej ze świątecznych
tradycji – wykonywaniu palm wielkanocnych. Prezentuje
zdjęcia różnych palm.

4. Opowiastka ruchowa „Spacer kurczątek”. Dziecko udaje, że jest
kurczątkiem i ilustruje ruchem słowa Rodzica.
W koszyku leżało bardzo dużo jajek, z których miały wykluć się
niebawem małe kurczątka. (dziecko kuca skulone na dywanie i się
nie rusza) Nagle jajka zaczęły się poruszać, a ich skorupki powoli
pękać. (dziecko zaczyna się przeciągać, prostować ręce i nogi). Po
chwili z każdego jajka wykluł się mały kurczaczek. Wszystkie
ptaszki zaczęły się
rozglądać i trącać dziobkami. (dziecko rozgląda się, dotyka
rękami). Mama kura zabrała kurczątka na pierwszy spacer.

Wszystkie ustawiły się za nią w szeregu i wyruszyły oglądać
podwórko. (dziecko ustawia się w szeregu za Rodzicem i idą za
nim).
5. Zabawy z piórkiem.
Nie spadnij!
Celem zabawy jest utrzymanie piórka
w powietrzu tak długo, jak tylko się
da! Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o
liczbę dmuchnięć czy głębokość
wdechu. Pamiętaj, że im wyżej piórko
się wzniesie, tym mniej się
napracujesz!
Nie spadnij – duo.
Wersja gry, do której będzie potrzebny towarzysz. Zabawa
przypomina trochę grę w badmintona, lecz zamiast paletek gramy…
powietrzem! Główną zasadą jest naprzemienność: raz jedno dziecko,
raz drugie dmucha na spadające piórko. Ta osoba, której nie uda się
“podbić” piórka, traci punkt.
Piórko – rakieta.
Wyobraź sobie, że piórko jest rakietą, która musi wystartować z
Księżyca. Startuje w różnych kierunkach i z różnych miejsc. Dziecko
postępuje zgodnie z instrukcjami dorosłego: Połóż rakietę na nosie,
rakieta leci do góry; Połóż rakietę na brodzie, rakieta leci w dół;
Połóż rakietę na policzku, rakieta leci w lewo/prawo.
Zdmuchiwanie piórek z różnych części ciała.
Dzieci bardzo lubią angażować w to ćwiczenie swoich kolegów.
Zdmuchują piórka, które “przypadkiem” ulokowały się na głowie,
ramionach, pleckach. Przy okazji młodsze dzieci mogą uczyć się
rozpoznawania części ciała.
6.Posłuchaj piosenki o kurce i pisankach. Zapraszam Cię do
wspólnego śpiewania:)

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk

7. Pokoloruj kolorowankę palmy wielkanocnej.
8. 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)
Cii... wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi)

