Święta, Święta, biją dzwony
Poniedziałek - 29.03.2021
Temat dnia:

Formy aktywności dzieci:

Skąd się wzięła

Wiodąca aktywność : językowa

pisanka?
1

Co to jest Wielkanoc” – rozmowa z dziećmi np. tradycji własnego domu. Budowanie
wypowiedzi na temat świąt wielkanocnych, w tym, tradycji wielkanocnych.
Próba odpowiedzi na pytania?
Co to jest pisanka?
Ile lat ma pisanka?
Skąd się wzięła pisanka?
Kto ją tworzy?

2

Moja pisanka – praca plastyczna wg pomysłu dzieci. Dziecko wykonuje pisankę
z wykorzystaniem różnych materiałów spożywczych ( ryż, kasza manna, sól, cukier,
wiórki kokosowe, kawa sypana, kasza jęczmienna, bułka tarta, inne). Wyklejanie w/w
materiałami gwiazdek.

3 Gimnastyka:
„Nietypowe instrumenty” – dłonie klaszczą, nogi tupią, palce pstrykają, usta gwiżdżą,
Prezentowanie dźwięków.
https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA&ab_channel=Zesp%C3%B3%C5
%82Maskotki

4 Zabawy dowolne w ogrodzie domowym – szukanie oznak wiosny.
5 Nauka refrenu piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY

Święta, Święta , biją dzwony
Wtorek - 30.03.2021
Temat dnia:

Formy aktywności dzieci:

Wzorzyste pisanki

Wiodąca aktywność : matematyczno przyrodnicza

Gimnastyka – na dobry dzień
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA&ab_channel=WYGIBASYTVpiosenkidladzieci
wykonywanie czynności po 5 razy, głośne liczenie.
Czy jajko jest podobne do kury? Wielozdaniowe wypowiedzi – szukanie różnic
i podobieństw.
Grafomotoryka – rysowanie palcem pośladzie, kontur jajeczka. 5 razy w prawo, 5 razy w
lewo, 5 razy od góry, 5 razy od dołu.
Wskazywanie w domowym otoczeniu przedmiotów w ilości 5 sztuk, np.: 5 talerzy, 5 okien,
5 szklanek, 5 krzeseł, 5 kubków, 5 kredek, inne
Zabawy dowolne w ogrodzie domowym – szukanie kolejnych oznak wiosny.
Moja pisanka – praca plastyczna wg indywidualnych pomysłów dzieci z wykorzystaniem
różnych materiałów i różnych technik

Święta, Święta , biją dzwony
Środa - 31.03.2021
Temat dnia:

Formy aktywności dzieci:

Artysta – człowiek

Wiodąca aktywność :

pełen pasji i talentu

społeczno - emocjonalna

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A&ab_channel=CiufciaTV
Próba odpowiedzi na pytanie” Co było pierwsze - kura czy jajko? Budowanie wypowiedzi
wielozdaniowych.
Gimnastyka;
https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E&ab_channel=BrunoiKotekPiosenkidladzieci
Nauka refrenu:
https://www.youtube.com/watch?v=nA9fBGhF168&ab_channel=%C5%9Apiewaj%C4%8
5ceBrzd%C4%85ce-Piosenkidladzieci
Zabawy dowolne w ogrodzie domowym – szukanie kolejnych oznak wiosny.
Eksperymenty z jajkami: szybko/wolno. Próba odpowiedzi na pytanie; które jajko się
szybciej, a które wolniej kręci? ( 2 jajka, w tym 1 gotowane, 1 surowe, kręcenie jajkiem po
stole jak bączkiem do zabawy). Indywidualne sprawdzanie przez dzieci które jajko jest
surowe, a które gotowane. Samodzielne obieranie jajek gotowanych.
Dekoracje z jajek:
Tworzenie wg wzoru i z wyobraźni jajecznych kompozycji. ( wóz drabiniasty, auto, kwiatek,
słońce, łódź, inne)
Potrzebne: gotowane jajka – ok. 3-5 sztuk, elementy dekoracyjne – szczypior, zielona
pietruszka, zielony koperek, rzodkiewka, pomidorek, zielony ogórek, inne dostępne w domu.

