
Środa 08.04.2020r.

Temat dnia: „Wielkanocny koszyczek”

1. „Legenda o białym baranku” - słuchanie wiersza

Rodzic czyta legendę. Dziecko stara się zapamiętać, co było w koszyczku.

Autor: Urszula Pukała

„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 mojego 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.

Rodzic zadaje pytania, a dziecko odpowiada na nie:

 Kto gościł w wielkanocnym koszyku?

 O co pokłóciły się zwierzęta?

 Jaki kolor miały pisanki w koszyku?

Dziecko formułuje porównania, np.: zielony jak … (łąka), żółty jak … (kurczaczek)

Rodzic drukuje, bądź rysuje pusty koszyczek wielkanocny, a dziecko rysuje, co 

powinno się w nim znajdować.

Koszyczek do druku można znaleźć tu:

- https://thumbs.dreamstime.com/z/pusty-kosz-wikliny-kontur-czarny-i-bia%C5%82y-

wektorowa-ilustracja-110768577.jpg 

- https://thumbs.dreamstime.com/z/icono-de-la-cesta-granja-estilo-del-esquema-

124696436.jpg 

 

Rodzic czyta dziecku zagadkę, a dziecko zgaduje rozwiązanie:

Gdy go weźmiesz za uszy, zaraz wszystko nosi,

Ma wiklinowy brzuszek, i nazywa się ……….. (koszyk)

Długie uszy, szare futro, trochę jest nieśmiały,

i z ogonkiem jak pomponik, cały dzień po lesie goni. (zajączek)

Co to jest? Kolorowe, malowane, i kraszone i pisane, Na Wielkanoc darowane, 

(pisanki)

Żółciutkie, puchate, w koszu siedzą same,

głośno krzyczą: pi, pi, czekając na mamę. (kurczak)

Kiedy śnieżek prószy, kiedy słonko świeci,

On chodzi w kożuszku, i zimą i w lecie, (baranek)

https://thumbs.dreamstime.com/z/pusty-kosz-wikliny-kontur-czarny-i-bia%C5%82y-wektorowa-ilustracja-110768577.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/pusty-kosz-wikliny-kontur-czarny-i-bia%C5%82y-wektorowa-ilustracja-110768577.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/icono-de-la-cesta-granja-estilo-del-esquema-124696436.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/icono-de-la-cesta-granja-estilo-del-esquema-124696436.jpg


2. „Wielkanocna piosenka”

Interpretacja ruchowa treści piosenki. Dziecko ruchami ciała naśladuje to, co dzieje 

się w utworze. Liczy, ile razy w piosence pojawia się słowo „zając”

TEKST PIOSENKI „WIELKANOCNA PIOSENKA” 

1. Zając bardzo jest zajęty,

Jak co roku o tej porze,

Co dzień chowa gdzieś prezenty,

Które każdy znaleźć może.

 

Ref.: Patrzy kurka z zającem,

A tu babki pachnące

I cukrowy baranek

Na świąteczny poranek.

 

2. Znosi kurka jajek sporo,

Głośno chwali się na grzędzie,

Wkrótce je do miski zbiorą

I pisanek mnóstwo będzie.

 

Ref.: Patrzy kurka z zającem...

 

3. Już baranek wita święta,

Budzi wszystkich wcześnie rano,

Żeby każdy to pamiętał,

Kto przynosi nam Wielkanoc!

 

Ref.: Patrzy kurka z zającem...



MATERIAŁ  DLA 3 LATKÓW: Mikołaj G., Marcel P, Filip D., Ala K., Oliwier S., 

Zuzanna T., Bruno G., Ania i  Weronika K., Ala P.

Pokoloruj rysunek. Użyj różnych kolorów, postaraj się nie wychodzić za linię. 

Możesz jajka wykleić kolorową bibułą lub wylepić plasteliną.



MATERIAŁ  DLA 4 LATKÓW: Olivier C., Tomek K., Kacper K., Paweł M., Natalia P., 

Klara R., Julia S.

Pokoloruj koszyczek Wielkanocny.



MATERIAŁ  DLA 5 LATKÓW:  Paulina C., Amelia D., Magdalena P, Ala T, Julian Z., 

Patryk K. 

Połącz kropki, pokoloruj powstały rysunek

.



MATERIAŁ DLA 6 LATKÓW:  Natalia M, Wojtek K.

Połącz cyfry. Połącz powstały rysunek.

6-latki:

Praca z książką cz. 3, 41 b – odnajdywanie fragmentów ilustracji i zakreślenie ich 

pętlą. Pisanie wyrazów po śladzie: pisanki, baba

Książka strona 60, 61 – czytanie zdań


