Dzień dobry, witamy Was w kolejnym dniu naszej pracy Mamy dla Was
kolejną porcję zabaw i zadań do wykonania.
Środa 31. III. 2021
Zaczynamy
Fizyczny obszar rozwoju dziecka:
Zaczynamy od porannej gimnastyki – z filmem będzie łatwiej
https://www.youtube.com/watch?v=FfwAlxcPD8Q
Pamietamy oczywiście o myciu rąk, etapy – uczylismy się w przedszkolu –
pamiętacie?
https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4
Emocjonaly obszar rozwoju dziecka:
Bawimy się dalej.
Zabawa „Sześć jajeczek”
Każde jajko to inna samogłoska z odpowiednim układem ust (obok znajduje się zapis
samogłoski), jednocześnie jajka przedstawiają różne emocje: szczęście/euforia,
radość , zdziwienie, złość, smutek, przyjemność/błogość.
Cele ćwiczenia:
• nauka samogłosek,
• ćwiczenie naśladownictwa (dzięki wzorcowi dziecko wie jak ma wyglądać
układ ust przy wymawianiu poszczególnych samogłosek),
• rozpoznawanie i nauka emocji,
• nauka kolorów.

1. Jajeczne pogaduchy
Do zabawy jajkami służy poniższy wierszyk.
• rozkładamy 6 jajek na stole w odpowiedniej kolejności a, o, u, e, i, y oraz
zaczynamy recytację wierszyka :
sześć jajeczek się spotkało, każde coś powiedzieć chciało:
głośno głoski wymawiały, usta ładnie układały A, O, U, E, I,
Y (prezentacja każdej)

• odwracamy 5 jajek ,zostawiamy tylko jajko a i mówimy:
A roześmianą buźkę ma, śmieje się ha ha ha
więc powtórzyć możesz też haaaa haaaa, haaaa…. jeśli chcesz?
(zachęcamy dziecko do naśladowania), podobnie naśladujemy z
pozostałymi buźkami.
Społeczny obszar rozwoju dziecka:
Dzisiaj kolejny domowy dzień, a więc i nowe wyzwania – pomagamy rodzicom.
Działamy – dzisiaj Wasz dyżur przy posiłkach; nakrywacie do stołu – rozkładacie
talerze, sztućce, a potem pomagacie sprzątać po posiłku

Poznawczy obszar rozwoju dziecka:
Dzieci starsze:
1.„Gotowane i surowe” – zabawa badawcza; poszerzenie wiedzy na temat jajek,
obserwacja surowych i gotowanych jajek, analiza wyglądu, próba odgadnięcia, które
są surowe, a które – gotowane
2.„Na zdrowie” – degustacja jaj na twardo z sosem jajecznym (majonezem) i
szczypiorkiem lub rzeżuchą
3. Zadanie manualne – wytnij elemnty po linii i wklej we właściwe miejsca na
koszyczku.

4. Wielkanocne tradycje – zapraszamy do obejrzenia filmu i opowiedzenia o
świątecznych tradycjach.
https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg

5. Wesoły zając
Pewien wesoły zając nazywał się Robert Skok.
Przy różnych zajęczych zajęciach skakał na wprost i w bok.
Poszedł do domu Kury z farbą i pędzlem burym.
Chciał mieć pisanki na święta, a pomalował pisklęta.
Kury akurat nie było, tak się szczęśliwie złożyło.
Wyniósł więc jajka na łąkę, malował pod niebem i słonkiem.
Ledwo skończył malowanie, rozległo się pukanie.
Co to za harmider taki?
Wykluwają się kurczaki: pierwszy z czerwoną kokardą,
drugi z zieloną falbanką, trzeci fioletowy,
czwarty cały różowy, piąty żółty, o dziwo,
szósty – szóstego nie było.
Nastało wielkie gdakanie.
Wtem deszczyk spadł niespodzianie.
Wiosenny deszcz, kapuśniaczek.
I żółty był każdy kurczaczek.

Opowiedz treść wierszyka i narysuj to co zapamiętałeś....
6. Zadania na spostrzegawczość
https://wordwall.net/play/1272/520/5991
https://wordwall.net/play/1164/245/834
7. A na koniec piosenka „Pisanki”
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY

DOBREJ ZABAWY !!!

