
TEMAT: KARTKA WIELKANOCNA

ZADANIE 1
Słuchanie wiersza Agnieszki Galicy „Piosenka wielkanocna”.

Idą święta, wielkanocne idą święta.
O tych świętach każdy zając pamięta. 
Do koszyczka zapakuje słodycze i na święta ci przyniesie moc życzeń. 

Idą święta, wielkanocne idą święta. 
O tych świętach i kurczątko pamięta.
W żółte piórka się ubierze, wesołe,wśród pisanek będzie biegać po stole. 

Idą święta, wielkanocne idą święta.
O tych świętach nasz baranek pamięta. 
Ma na szyi mały dzwonek dźwięczący, będzie dzwonił, będzie skakał po łące.

•Dziecko wypowiada się na temat zwierząt wymienionych w utworze oraz ich sposobów
przygotowań do świąt.
•Dziecko wypowiada się na temat przygotowań do świąt w swoim domu. 

ZADANIE 2
Ćwiczenia słowne - układnie rymów.

Rodzic wypowiada krótkie teksty, do których dziecko wymyśla rymujące się słowa, np.
Ten kurczaczek to malutki... (zwierzaczek).
To kurczątko to milutkie... (pisklątko).
Mama kokoszeczka znosiła śliczne... (jajeczka).
Malutkie kureczki są jak żółciutkie... (kuleczki).
Malujemy jajeczka w złote gwiazdki i... (słoneczka).
Małe kurczaczki mają mięciutkie... (kubraczki).

•Następnie dziecko samo układa swoje rymy związane z tematyką świąteczną. 



ZADANIE 3

Karta pracy, cz. 3, nr 60.
•Rysuj po śladach, bez odrywania kredki od karty.
•Posłuchaj zagadek Barbary Szelągowskiej. Rozwiąż je. 

ZADANIE 4
Wykonywanie kartki świątecznej.
Potrzebne rzeczy: wyprawka plastyczna(karta 19), klej, nożyczki, pomarańczowy karton (z
zestawu).

•Omawianie sposobu jej wykonania.
•Samodzielne działanie dziecka.
•Wycinanie wybranych elementów z karty.
•Składanie kartonu na pół wzdłuż krótszego boku.
•Przyklejanie na pierwszej stronie złożonego kartonu wyciętych elementów wielkanocnych
tak, aby powstała najpiękniejsza kartka świąteczna. 

ZADANIE 5
Zabawy ruchowe.

• Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Słonko wschodzi i zachodzi.
Dziecko stopniowo podnosi się z przysiadu do stania, wyciąga ręce w górę i obraca się
wokół własnej osi – Słonko wstało i świeci, następnie powoli wraca do przysiadu i kuli się –
Słonko zaszło.
• Zabawa ruchowa z elementem równowagi Bocian na łące.
Dziecko  jest  bocianem.  Chodzi  po  łące,  wysoko  unosząc  kolana.  Co  pewien  czas
zatrzymuje się, staje na jednej nodze, wystawia złączone dłonie przed siebie, rytmicznie
porusza nimi jak dziobem i powtarza: Kle, kle, kle, żabki mi się chce.
• Zabawa ruchowa z elementem podskoków – Przestraszona żabka.
Dziecko jest żabką. Naśladuje skoki żaby. Klaśnięcie w dłonie jest sygnałem, że zbliża się
bocian.  Przestraszona żabka nieruchomieje.  Dwa klaśnięcia  w dłonie są sygnałem, że
bocian odszedł i żabka może skakać dalej. 


