
30-31.03.2021-TEMAT DNIA: KOSZYCZEK DOBRYCH ŻYCZEŃ.

                                                                     ŚWIĄTECZNA MATEMATYKA.

Cele główne: 
 Rozwijanie mowy i myślenia dziecka, 
 Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem,
 Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10.
 Rozwijanie sprawności fizycznej.

Witajcie Przedszkolaki-Nasze Starszaki!
Miło zacznij nowy dzień i uśmiechnij się do mnie się

Ściskamy Was cieplutko i zapraszamy do wspólnej nauki i zabawy!

1.Święta to czas, kiedy robimy sobie prezenty, składamy życzenia, jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi. Dziś 
zapraszamy Was do zabaw przy piosence Koszyczek dobrych życzeń./załącznik nr.1/

https://youtu.be/7TZOcP5tKhY

„ Koszyczek dobrych życzeń”
 
1.Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku,
 a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku.
 Dwie kiełbaski pachnące są, sól i pieprz, by był pyszny smak.
 Dziwi się biały baranek: O! Kto to wszystko będzie jadł?

 Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł,
 a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń.
 Gdy życzenia złożyć chcesz, coś z koszyczka szybko bierz!
 I życz szczęścia, pomyślności, a na święta dużo gości!

2. Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała. 
Był baranek i dużo pisanek, i kiełbaska niemała.
 Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat,
 lecz babcia z dziadkiem dziwili się: kto to wszystko będzie jadł?

3. Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał życzenia.
Od pisanek kolory pożyczę, od baranka marzenia.
 I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyczku pyszności są,
 a mamy i babcie, i ciocie też z życzeniami dają go.



2.A teraz wykonaj piękny świąteczny koszyczek –praca plastyczna./Załącznik nr.2/

3.    Zabawa ruchowa "Wielkanocna ruletka".

Czas na porcję ruchu, zakręć kołem i zamień się w wielkanocne zwierzątko!!!

         https://wordwall.net/pl/resource/1180551/wielkanocne-zabawy

4.Ćwiczenia liczbowe- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10.
Mądraczku! Szczęściarzu!- Wiemy, ze dobrze radzisz sobie z liczeniem. Oto kilka propozycji zabaw 
matematycznych dla Ciebie.

 Praca z książką-Odkrywam siebie. Litery i liczby- str.67

 Karty pracy-załącznik nr.3

https://wordwall.net/pl/resource/1180551/wielkanocne-zabawy


                  Zamaluj poprawny wynik

                             

    Zamaluj poprawny wynik
                             



 

              

  5. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy.

Gorące jajko– dziecko nabiera powietrze nosem, a wypuszcza ustami, naśladując dmuchanie na gorące 
jajka

Rogi baranka– baranek wielkanocny ma okrągłe rogi- dziecko rysuje językiem kółeczka, przesuwając jego 
czubek po górnej wardze i po dolnej wardze.



6. Praca z obrazkiem-wytnij i połącz w pary jednakowe obrazki /załącznik nr.4/

7. Kochany Krasnalu!Pamiętaj codziennie o gimnastyce i ruchu. Może wybierzesz się na spacer albo 
poskaczesz przy piosence

https://youtu.be/LNouuY9zrKQ

Miłej nauki i zabawy.
Trzymajcie się zdrowo!

p. Justynka, p. Ewa, p. Kasia, p. Ania




