Grupa I
W tym tygodniu (29.03-2.04) tematyka główna to: Wielkanoc
Cele główne:










Poszerzanie wiadomości o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych;
Wprowadzenie nastroju oczekiwania i wywoływanie radości z powodu zbliżających się
świąt oraz uczestnictwa bliskich osób we wspólnej zabawie;
Kształtowanie przywiązania do tradycji rodzinnych;
Zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek
Rozwijanie mowy
Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej
Rozwijanie sprawności fizycznej.
Doskonalenie sprawności manualnej
Rozwijanie kreatywności ,wyobraźni

Proponowane formy aktywności dziecka



Słuchanie ciekawostek na temat pisanek.

Legenda głosi, że Maria Magdalena, kiedy szła w niedzielę wielkanocną do grobu Chrystusa
który zmartwychwstał, zauważyła, że jajka zmieniły kolor na czerwony. Od tej pory przyjął
się zwyczaj malowania jaj na Wielkanoc.Malowane we wzory jajko nazywa się pisanką, bo
zgodnie z tradycją te wzory pisze się rozgrzanym woskiem na jajku, używając lejka ze skuwki
od sznurowadeł oraz szpilki do robienia kropek. Kiedyś pisanki zakopywano pod progami
domów, aby zapewniły mieszkańcom szczęście i dostatek.

.
− Co to są pisanki?
− Kiedy przygotowujemy pisanki?
− Jak wykonujecie pisanki?

Jest wiele sposobów zdobienia jajek. Najpopularniejsze obecnie to kraszanki, które powstają przez
gotowanie jajka w barwnym wywarze oraz pisanki, powstające przez rysowanie na skorupce gorącym
roztopionym woskiem, a następnie zanurzenie jajka w barwniku.



Przygotowujemy pisanki – zabawa muzyczno – ruchowa wg. B. Strauss

https://chomikuj.pl/zalesko/Batti+Strauss/
09+Zabawa+z+woreczkami,1131206680.mp3(audio)
Dziecko siada na dywanie w kole z kolorową kartką. W rytm muzyki:
- ugniatają kartkę papieru w dłoni/dłoniach,
- przekłada pisankę z ręki do ręki,


Zabawa „Szukanie jajek”

Ukryj w domu kilka czekoladowych jajek. Będzie ciekawie jeśli druga osoba pomoże
odgadywać, gdzie są schowane przygotowując słoik z zagadkami np. W tym miejscu jest
zimno i na pewno znajdziesz tam mleko (lodówka).
Więcej zabaw wielkanocnych , które możecie wykorzystać w okresie przedświątecznym
oraz podczas wspólnych zabaw z rodzicami znajdziecie :
https://przedszkolankowo.pl/2018/03/18/wielkanocne-zabawy-przedszkolakow/


Słuchanie piosenki „Brzdące - Kurka i pisanki” - Piosenki dla dzieci

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


Wyszukiwanie różnic między obrazkami ”



Wierszyk z pokazywaniem „Trzy baziowe koty”

Na wiosennej wierzbie (ręce wyprostowane ku górze jak gałęzie drzewa)
tuż nad rzeczką małą, (prawa ręka pokazuje wijącą się rzeczkę)
trzy baziowe kotki (dzieci miauczą i „liżą” futerko jak kotki)
lekko się huśtają. (ponownie gest „wierzby”, ale tym razem ręce machają w powietrzu)
Deszcz drobny popadał, (ręce uniesione w górze opadają, dziecko macha przy tym palcami
imitując padający deszcz),
futerka im zmoczył, (dziecko po wypowiedzeniu wersu mówi cicho: brrrrr i otrzepuje
„zmoczone” futerko)
miauczą wniebogłosy, (po wypowiedzeniu wersu dziecko miauczy z głową podniesioną
do góry)
trzy baziowe koty! (dziecko pokazuje – wciąż miaucząc – trzy palce u dłoni/


Obejrzenie wielkanocnej przygody! Dowiedz się, co przydarzyło się zającowi.

Kubuś - Wielkanoc - bajka dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU



Ozdabianie jajka według wzoru



Zabawa badawcza – Jajka i woda.

Potrzebne: Jajko surowe, jajko ugotowane, szklane naczynie, sól, łyżka.
- Dziecko bada zachowanie w wodzie jajka surowego i jajka ugotowanego wkłada je
kolejno do przezroczystego naczynia z wodą. Obserwuje ich zachowanie.
- Do wody w przezroczystym naczyniu wkłada surowe jajko i dosypuje stopniowo sól
(około 10–12 łyżek soli). Obserwuje, co dzieje się z jajkiem.



Zabawy i ćwiczenia pod hasłem: Co można zrobić z jajka?

Wypowiadanie się dziecka na temat: Co można zrobić z jajek?


Pomalować, ugotować, usmażyć itp.

Wymyślanie przez dziecko przepisów na potrawy z jajek
Jajka dla smakoszy – przyrządzenie dowolnej potrawy z użyciem jajek.



Zabawa Klanza „Pieczenie ciasta”

https://hu-hu.facebook.com/spszczytniki/videos/zabawa-ruchowa-pieczemy-ciasto-w-ramachprojektu-tydzień-dobrego-chleba-i-zdrowe/552650964898251

