Plan propozycji aktywności dla Rodziców
Temat kompleksowy: „Wielkanoc”
na dzień 01.04.2021r. (czwartek)

Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
GIMNASTYKA CODZIENNA:
https://www.youtube.com/watch?v=In_aYUOYZ1o
DUŻY I MAŁY SKOK – Wygibasy z naszej klasy -piosenka dla dzieci,
dziecięce hity!
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
WLAZŁ KOTEK NA PŁOTEK https://youtu.be/gBEDgci-5nU

„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)

Emocjonalny rozwój dziecka:
Zachęcamy do wykonania wspólnie z mamą wielkanocnego mazurka.
Przepis:
https://www.youtube.com/watch?v=P7jbLl13cls

Społeczny rozwój dziecka:
Wyznaczenie dyżurów - kto wynosi dziś śmieci, kto nakrywa do stołu, kto
posprząta stół po zrobieniu ciasta na mazurek!!! :)))
Zabawa ćwicząca samodzielność: Nakrywanie do stołu: sztućce, składanie
serwetek, sprzątanie po posiłku

Dzieci starsze:
Zapraszamy na Wielkanocne zabawy matematyczne
Będą potrzebne papierowe kolorowe sylwety pisanek, kurczątek – liczmany
(duże i małe)- można je wyciąć z kolorowego bloku technicznego.
1. Zabawa -,,Pisanki –’’przeczytaj dziecku
Leżą w koszyku piękne pisaneczki
Kolorowe, malowane, pięknie układane
Pierwsza ma kropeczki, druga gwiazdki złote
A na trzeciej siedzi malowany kotek.
– Jak była pierwsza? (…druga? …trzecia?)
(dziecko może je narysować, przelicza głośno od 1-10 ( pierwsza pisanka,
druga pisanka itd.)
2. Słuchanie opowiadania „Bajeczka na Wielkanoc”
Dostał Jaś od mamy
Farbki całkiem nowe
Wymalował na trzech jajkach
Wzorki kolorowe.
Ułożył pisanki w świątecznym koszyku
T e zaczęły się przechwalać
Narobiły krzyku
– Jestem w paski

– A ja w kropki
– Na mnie gwiazdka złota
Jakie wzory i kolory
Prześliczna robota
Ja piękniejsza, ja śliczniejsza
Wnet się posprzeczały
Każda ładna, każda zgrabna
Chociaż każda inna
Żadna z was się o pierwszeństwo
Kłócić nie powinna.
– Powiedz , ile pisanek pomalował Jaś.
– Jaki wzorek miała pierwsza? (…druga?, …trzecia?)
3. Kurczaczki i jajka – porównywanie liczebności zbioru: ,,więcej ’‘,,mniej
’‘,,tyle samo’’
Kładziemy przed dzieckiem określoną liczbę kurczaczków i jajek (papierowe
sylwety – 10), prosimy, żeby połączyło je w pary, pytamy czy każdy kurczaczek
będzie miał swoje jajko. Kolejnym wariantem jest rozdzielanie pisanek po
równo, żeby każdy kurczaczek dostał ,,tyle samo ’‘jajek. Następnie rozdzielamy
kurczaki na dwie części –po lewej stronie kartki – 5 kurczaków i po prawej – 5
kurczaków, rozdzielamy jajka tak, żeby raz po lewej stronie kurczaki miały
,,więcej ’’jajek, a raz ,,mniej’’. Następnie pytamy dziecko, po której stronie
kartki (lewa – prawa) jest ,,więcej ’‘lub ,,mniej ’’jajek?
Brawo! Świetnie Wam poszło! Czas na odpoczynek, obejrzyjcie bajeczkę o
wesołych kaczuszkach.
https://www.youtube.com/watch?v=rYS4imgwkuI

