ZADALNE NAUCZANIE DLA GRUP MŁODSZYCH DZIECI 3,4 LETNICH

W tym tygodniu 29.03- 02. 04. 2021 będziemy realizowali tematykę
związaną ze świętami Wielkanocnymi. Poniżej znajdziecie różne
aktywności, które wprowadzą was w świąteczny nastrój. Życzymy
udanej zabawy 

Na początek gimnastyka, zachęcamy do codziennej aktywności ruchowej.
1. Ćwiczenia gimnastyczne
- „kura i kurczątka – zabawa orientacyjno-porządkowa
Dziecko biega swobodnie, zatrzymuje się co chwilę i dziobie ziarenka. Na hasło: Ko, ko, ko!przybiega do mamy – kury i chowa się pod jej skrzydłami
- „kurczęta piją wodę” – ćwiczenia głowy i szyi. Dziecko w przysiadzie podpartym, głowa
pochylona – pije wodę, podnosi głowę do góry – połyka
- „świąteczne porządki” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dziecko chodzi swobodnie i
naśladuje ruchy wycierania kurzu (można dać dziecku ściereczkę)– sięga wysoko i nisko,
odkurzanie – skręty tułowia w lewo i w prawo
- „zajączki” – zabawa z elementem podskoku. Dziecko podskakuje raz na jednej, raz na
drugiej nodze. Odpoczywa w przysiadzie, ręce kładzie przy uszach – zajączek staje słupka i
nasłuchuje
- „pajączki” – zabawa z elementem czworakowania. Chód na czworakach tyłem z poduszką
ułożoną na brzuchu
- „przeskocz przez poduszkę” – zabawa z elementem podskoku. Przeskakiwanie przez małą
poduszkę do przodu, do tyłu i bokiem
- „jazda na rowerze” – ćwiczenie mięśni brzucha. Dzieci w parach (rodzeństwo, rodzice,
opiekunowie) siadają naprzeciwko siebie, stopy złączone stroną podeszwową, kolana ugięte.
Poruszają nogami na przemian.
- „zdmuchiwanie świeczek” – ćwiczenia oddechowe. Dziecko siedzi „po turecku”, ręce
złożone przed sobą w świecznik, skręty głową w prawo i w lewo – dmuchanie na świeczki

Zabawy ruchowe:
-Sznurek parzy, sznurek to ścieżka Kładziemy na podłodze sznurek. Wymyślamy różne
sposoby poruszania się z jego wykorzystaniem:




chodzenie po sznurku przodem, tyłem, bokiem,
przeskakiwanie przez sznurek przodem i tyłem,
przeskakiwanie nad sznurkiem bokiem obunóż lub z nogi na nogę.
-Przenoszenie jajek
Przygotowujemy plastikowe łyżki (lub zwykłe) i ugotowane jajka. Zabawa polega
na przeniesieniu jajka z jednego miejsca, do wyznaczonej mety. Najlepiej oczywiście
na podwórku, ale jak się nie da, to można w domu.
-Najdalej
Wszyscy uczestnicy zabawy stają w szeregu. Na znak toczą jajka po ziemi. Wygrywa osoba,
której jajko potoczyło się najdalej.

Dodatkowo proponujemy trochę ruchu przy muzyce:
https://youtu.be/LNouuY9zrKQ

Malowanie pisanek w Wielką Sobotę to stary polski zwyczaj.
W każdym domu dzieci wraz z dorosłymi oddają się temu miłemu zajęciu.
Bo przecież, jak mówi piosenka, „nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek”.
Pisanki, pisanki,
jajka malowane
nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.
Na jednej kogucik,
a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.
Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.

Posłuchaj piosenki „Pisanki, pisanki”
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY

Posłuchajcie również innych wielkanocnych piosenek:
Piosenka „Znaki Wielkanocy” https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
Piosenka „Pisanki, kraszanki” https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

Zagadki Ewy Stadtmuller:
Co z niego wyrośnie? Trudno to powiedzieć.
Musi je mamusia, kokoszka wysiedzieć / jajko

W farbkach wykąpane, ręcznie malowane
Kto by nie podziwiał świątecznych…… / pisanek

W kopalni – twarda jak skała, w sklepie – czysta i biała
Wystarczy jej szczypta mała, by zupa smaku nabrała / sól

Wierszyk z pokazywaniem:

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)

Zachęcamy do przeczytani dziecku opowiadania Agnieszki Galicy
„Wielkanoc u Tesi”. Opowiadanie znajduje się poniżej:

Najpierw mama przygotowała mały pleciony koszyczek i włożyła do niego białą
serwetkę.
Później ugotowała jajka, a z szuflady wyciągnęła farbki, pędzelki i flamastry.
- Co to będzie? – pytała zaciekawiona Tesia – Co będziemy robiły?
A mama uśmiechnęła się tajemniczo i powiedziała:
- idą święta, wielkanocne idą święta, O tych świętach Tesia musi pamiętać.
Malujemy jajka w kwiatki i gwiazdki, Na pisankach będą śliczne obrazki.
I zaczęło się wielkie malowanie. Gdy pisanki już były gotowe, mama włożyła je do
koszyczka, a obok nich postawiła śliczne, puszyste kurczątko.
- co robi kurczątko? – pytała Tesia. – Czy kurczątko wie o świętach?
A mama powiedziała tak:
- Idą święta, wielkanocne idą święta, Więc kurczątko także o nich pamięta.
W żółte piórka jest ubrane, wesołe, Wśród pisanek będzie biegać po stole.
Tesia jednym paluszkiem, delikatnie pogłaskała kurczaczka i spytała:
- A kto jeszcze pamięta o świętach?
Wtedy mama otworzyła szafkę i wyczarowała wielkiego, czekoladowego zajączka.
Zajączek
przyglądał się Tesi, a Tesia zajączkowi.
- Co będzie robił zajączek? – pytała, a mama, która znała odpowiedź na każde pytanie,

odpowiedziała tak: - Gdy nadchodzi Wielkanoc i święta, Każdy zając o tym zawsze
pamięta.
Do koszyczka zapakuje słodycze I przyniesie ci na święto moc życzeń.
- Zajączek i kurczaczek! Zajączek i kurczaczek! – woła Tesia, klaszcząc w rączki.
- Jeszcze kogoś tu brakuje – powiedziała mama i znalazła w szafce cukrowego baranka.
Postawiła go obok koszyczka i zawiesiła mu złoty dzwoneczek na czerwonej wstążce.
- Co będzie robił baranek? – pytała znów Tesia.
- Będzie się do ciebie uśmiechał i głośno dzwonił dzwoneczkiem: „Tesiu, Tesiu, już
święta, przyszły Święta Wielkanocne”.
- Jak te święta do nas przyjdą? – pytała dalej Tesia. – Czy one mają nóżki?
A mama śmiała się tak głośno, jak tylko mamy potrafią się śmiać z okazji Wielkanocy

Drogi Rodzicu proszę zadaj pytania, które znajdują się poniżej swojemu
dziecku





jakich świętach jest mowa w opowiadaniu?
Co malowały mama z Tesią?
Jakie zwierzątka pamiętają o Wielkanocy?
Co będą robiły?

Dodatkowo poniżej znajdziecie propozycję różnych słuchowisk,
bajek, opowiadań o Wielkanocy. Zapraszamy do obejrzenia.
Film o tradycjach wielkanocnych

https://youtu.be/giRwxyKTXcg
Wiosenna bajka wielkanocna – słuchowisko:
https://youtu.be/zKxAIlXjpQ8
Historia wielkanocnego zajączka – słuchowisko:
https://youtu.be/vjQrmmMiVas

Propozycja pracy plastycznej:
Z białej kartki wycinamy koło, a z pomarańczowej trójkąt. Na czerwonej
kartce odrysowujemy rękę, rysujemy też "chmurkę" i wycinamy. Wycięte
elementy przyklejamy do białego koła. Między grzebieniem a dziobem
przyklejamy ruchome oczy.








Materiały:
klej
nożyczki
ruchome oczy
biała i brązowa kartka z bloku technicznego
ołówek
pomarańczowa kartka z bloku rysunkowego

Zachęcamy do wydrukowania szablonu i wykonania
wielkanocnego kurczaczka 

KURCZAK W SKORUPCE:
Tniemy z żółtego papieru dużo cieniutkich pasków i zwijamy je w
kulkę. Kulkę wkładamy do skorupki. Doklejamy oczy i dziób. Na dole
możemy przykleić cienkie paski ucięte z bloku technicznego.






Materiały:
naturalna skorupka
blok kolorowy rysunkowy
klej
nożyczki
oczy

Zapraszamy dowspólnej zabawy i wkonania domowej
pisanki z dostepnych materiałów.
Zdjęcie przykładwe poniżej:

Karty pracy:
PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ ROPOZYCJE RÓŻNYCH KART PRACY
DO WKONANIA. Z PEWNOSCIĄ SOBIE PORADZICE
:

MAMY RÓWNIEŻ DLA NASZYCH KOCHANYCH
PRZEDSZKOLAKÓW KOLOROWANKI UMILANKI:

Z okazji Świąt Wielkanocnych wszelkiej pomyślności życzy:
Dyrektor, nauczyciele oraz personel przedszkola w Cięcinie.

