
Drodzy Rodzice!

W związku  ze  zbliżającymi  się  Świętami  Wielkanocnymi,  życzymy Waszym Rodzinom
niech te Święta będą pełne miłości, radości i pięknego czasu spędzonego w rodzinnym
gronie. Niech te Święta będą zdrowe i pogodne.
W  tym  tygodniu  dzieci  6  letnie wykonują  ćwiczenia  zgodnie  z  tematyką  tygodnia
„O  wiosennych  świętach  każdy  z  nas  pamięta”  -  książka  „Elementarz  sześciolatka”
(część 4).

Witajcie Kochane Dzieci!

Jak się czujecie? Mamy nadzieję, że jesteście zdrowi i gotowi do pracy. Rozpoczynamy
tydzień Waszego Domowego Przedszkola. Jak wiecie zbliżają się Święta Wielkanocne,
dlatego  wierzymy,  że  pomożecie  swoim  rodzicom  w  pracach  domowych
i  kuchennych.  Życzymy  Wam  zdrowia,  miłej  pracy  i  Wesołych  Świąt  Wielkanocnych.

Pozdrawiamy Was cieplutko – Wasze Panie. 
                                       

Temat tygodnia: O wiosennych świętach każdy z nas pamięta.

Poniedziałek 29.03.2021r

Materiały potrzebne dzieciom do pracy:
ołówek, kredki, taca z kaszą lub ryżem itp.



Materiał dla dzieci 6, 5, 4, 3 letnich

1.  Zapoznajcie  się  z  piosenką  pt.:  „Pisanki,  kraszanki,  skarby
wielkanocne” - piosenka na cały tydzień.

https://www.youtube.co  m  /watc  h  ?v=qKY9o  eELKn4 

1. Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek,
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.
Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka,
Oto wielkanocna świąteczna święconka.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

2. Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek,
Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek?
Czy ta malowana, czy ta wyklejana,
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

3. Baranek kurczaczkiem długo się spierali,
aż goście świąteczni do drzwi zapukali.
Wielkanocni goście czasu nie tracili,
potłukli pisanki jajkiem się dzielili.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

2. Poproś rodziców o przeczytanie wiersza O. Adamowicz „Wielkanoc”. 

„Wielkanoc”

Wielkanocny baranek zamieszkał w koszyku,
Kolorowych jajek jest też w nim bez liku.

I smaczna szyneczka gotowa do święcenia,
Jeden drugiemu składa dziś życzenia.

Wielkanocne święta, o nich każdy pamięta,

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


Serce się raduje, uśmiech dziś króluje.
Dzwonimy do bliskich, kartki wysyłamy,

Choć mieszkają daleko, to o nich pamiętamy.
Do wspólnego śniadania z rodziną siadamy,

To, co poświęcone z koszyczka zjadamy.
Poniedziałek Wielkanocny to świąt drugi dzień,

Wszystkie dzieci już czekają, by móc wodą polać się.
Bo to przecież śmigus-dyngus – dużo wody trzeba,
Oby tylko nas nie skropił, jakiś deszczyk z nieba.

Wszystkim dużym i tym małym składamy życzenia,
Zdrowia, szczęścia i radości, niech Wam uśmiech w sercach gości,

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje, a bogaty zajączek prezentami obdaruje.
WESOŁYCH ŚWIĄT!

Udziel ustnych odpowiedzi na pytania dotyczące treści wysłuchanego
wiersza. 

1. O jakich świętach jest mowa w wierszu?
2. Jakie tradycje zostały wymienione?

Ułóż ilustracje do wiersza w odpowiedniej kolejności.







3. Ćwiczenia praktyczne według założeń pedagogiki Marii Montessori.

Przesypywanie kaszy za pomocą łyżeczki.

Celem ćwiczenia  jest  prawidłowe trzymanie  łyżeczki  i  przygotowanie  do prawidłowego
trzymania  narzędzia  pisarskiego  oraz  przygotowanie  do  matematyki  (poznanie  pojęć
mniej, więcej).

Poproś  rodzica  o  przygotowanie  dwóch  równych  miseczek,  tacę,  łyżeczkę,  materiał
do przesypywania: makaron, kasza, ryż, groch, fasola, soczewica, płatki kukurydziane itp.
Postaw  miseczki  na  tacy,  po  środku  nich  umieść  łyżeczkę.  Do  lewej  miseczki  wsyp
materiał do przesypywania np. kaszę i przesypuj od lewej do prawej.

Prezentacja: prawą  ręką  chwyć  łyżeczkę,  lewą  ręką  przytrzymuj  miseczkę,  nabieraj
łyżeczką kaszę, podnieś nieco w górę i czekaj do momentu aż nadmiar kaszy spadnie.
Następnie przenieś łyżeczkę z kaszą nad prawą miseczkę i wsyp ją. Powtarzaj czynność 
aż do momentu przesypania całej kaszy do prawej miseczki.



Materiał dla dzieci 5, 6 letnich.

1. Wykonaj karty pracy.
Zaprowadź zajączka do koszyczka z pisankami i pokoloruj obrazek.



Pokoloruj obrazek i policz ile każdy zajączek pomalował jajek. Namaluj odpowiednią liczbę
kropek w okienkach.



Materiał dla dzieci 3, 4 letnich.

1. Pokoloruj koszyczek wielkanocny, spróbuj policzyć ile znajduje się jajek w koszyczku.


