Witam Was drogie dzieci.
Myślę, że wszystkie dwiczenia z poprzedniego tygodnia sumiennie wykonaliście.
Mam też nadzieje, że wasze domy są już przygotowane do uroczystego
obchodzenia Świąt Wielkanocnych, jednak zanim to nastąpi przypomnimy sobie
tradycje Świat Wielkanocnych i wykonamy kilka dwiczeo z tym związanych.
Na początek proszę o wskazanie daty w kalendarzu (kalendarz był przesłany w
ubiegłym tygodniu) i narysowanie symbolu pogody.
1. Powtórzymy sobie teraz nazwy dni tygodnia. Pomoże nam w tym
piosenka Misia i Margolci, którą doskonale znacie z zajęd.
Piosenka „Tydzieo ma siedem dni”
Tydzieo ma siedem dni zna je mama znasz je Ty
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek i sobota
A w niedzielę razem z mamą powtórzymy znów to samo!
http://uciocimariolki.pl/piosenka-tydzien-ma-siedem-dni/
2. Teraz wytnij karteczki z dniami tygodnia i uporządkuj je w tabelce poniżej
według wzoru. Pierwszy dzieo tygodnia został już uzupełniony.
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3. Obejrzyjcie proszę film o zwyczajach wielkanocnych.
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA

4. Skoro dużo już wiecie o Świętach Wielkanocnych to odgadnijcie kilka
zagadek z nimi związanych i połączcie z odpowiedzią (poproście rodziców
lub rodzeostwo o przeczytanie).

ZAGADKI
Jeden taki dzieo w całym roku mamy,
że gdy nas obleją to się nie gniewamy.

babka wielkanocna

Wielkanocna zupa w niej kiełbaska pływa.
Jest tam też jajeczko, żółte jak słoneczko.

kurczątko

Co to za gałązka, co kotków ma bez liku
i chociaż nie zamruczy – miła jest w dotyku?

jajko

Leży w koszyczku pięknie wystrojone,
malowane, pisane, drapane lub kraszone

śmigus dyngus

Potulne zwierzątko z masła ulepione,
małą chorągiewką wdzięcznie ozdobione.

bazia

Mały, żółty ptaszek z jajka się wykluwa,
zamiast piór ma puszek, więc jeszcze nie fruwa.

barszcz biały

Wyrośnięta pani, lukrem jest polana.
Na świątecznym stole pyszni się od rana.

życzenia

Kiedy się w Wielkanoc jajkiem wymieniamy,
mówiąc miłe słowa, bliskim je składamy.

baranek

5. Na zakooczenie wykonajcie prace. A oto kilka propozycji.

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNEKARTY-PRACY-1-czarno-bia%C5%82e.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNEKARTY-PRACY-2-czarno-bia%C5%82e.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNEKARTY-PRACY-3-czarno-bia%C5%82e.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNEKARTY-PRACY-4-czarno-bia%C5%82e.pdf
file:///C:/Users/kinga/Desktop/xxx.pdf
file:///C:/Users/kinga/Desktop/119-120.pdf

