
Witamy Nasze Pszczółki!

Prima Aprilis:

Pierwszy kwietnia
w dzień ten cały,
bądź uważny na kawały 
Gdyż nie jedna psota 
czai się za płota...

Data: 01.04.2021r.

Temat tygodnia: „Wielkanoc”

Temat: Które najpiękniejsze?

Edukacje na dziś: aktywność językowa i  plastyczna

Cele:
-wypowiadanie się na podstawie treści opowiadania,
-wykonanie pracy plastycznej łączącej różnorodne materiały

1.  Nasze  zajęcia  zacznijmy  od  muzyki,  spróbujcie  wykonywać  ruchy
o których jest mowa w piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc&t=6s


2.Posłuchajcie opowiadania G. Kasdepke „Najpiękniejsze” zilustrowanego
przez nas😊

Jak wiadomo,  każda mama pragnie,  aby jej  dziecko było naj,  naj,  naj,
najwspanialsze!.... Prawda? 
Tak samo rzecz  się  miała  z  pewnymi  dobrze  mi  znanymi  kurami.  Któregoś
ranka, wszystkie trzy zniosły jajka.

Cóż  to  była  za  radość!  Gdakały  wniebogłosy  ze  szczęścia!  Spoglądały
z miłością na swe jajeczka.  Otulały je delikatnie. Nasłuchiwały, czy zza kruchej
skorupki nie dobiegnie ich czasem jakiś dźwięk.  Jednym słowem, jak wszystkie
mamy, robiły sporo zamieszania.
- Z mojego jajeczka - gdakała pierwsza kura - wyrośnie najsilniejszy kogucik na
całym podwórku!
 - A z mojego - gdakała druga - najpiękniejsza nioska w całej wsi!
Zaś  trzecia  kura  była  tak  szczęśliwa,  że  nie  wiedziała  nawet,  czy  wolałaby
chłopca,  czy  dziewczynkę.  Wszystkie  jednak  chciały,  aby  ich  dzieci  były
najpiękniejsze.  Postanowiły więc pomalować skorupki jajek najwspanialej, jak
tylko potrafiły. 
- Mój kogucik - gdakała pierwsza kura - będzie czerwony w niebieskie paski.  
- A moja nioska - gdakała druga - będzie różowa w zielone groszki.



 
Zaś  trzecia  kura,  nie  mogła  się  zdecydować,  czy  pomalować  jajo  na
pomarańczowo  w  brązowe  kwadraciki,  czy  na  brązowo  w  pomarańczowe
trójkąciki.



  Wszystkie  były  przekonane,  że  z  tak  kolorowych  jajek  wyklują  się
najpiękniejsze kurczaki na świecie. I rzeczywiście, którejś nocy, usłyszały jakieś
ciche  trzaski,  jakieś  popiskiwania..  -  zanim  się  obejrzały,  z  popękanych,
kolorowych  skorupek  wyskoczyły  ich  dzieci. 
-  Jaka  śliczniutka!...  -  wygdakała  pierwsza  kura.  
-  Mój  ty  kochany!...  -  rozczuliła  się  druga. 
- Chlip, chlip! - płakała ze szczęścia trzecia kura.
A małe kurczaczki, wszystkie żółciutkie, jak gdyby pomalowało je samo słońce,
rozejrzały się dookoła i krzyknęły radośnie: - Mamo!  Już jestem!

Porozmawiajcie z rodzicami nt opowiadania: 

- Co można powiedzieć o zachowaniu kur? 

- Jak ozdobiły swoje jajeczka?

- Czy ich wysiłek okazał się potrzebny?

- Czy na zakończenie opowiadania mamy kury były szczęśliwe?



A to zdjęcie naszej znajomej kurki Celestynki z podwórka i jej ślicznych
kurczątek. Ciekawe jesteśmy czy ktoś z Was wykaże się „Sokolim okiem”
i policzy wszystkie jej dzieci? 

3. Teraz zapraszamy Was do wykonania pracy plastycznej, 

Do  wykonania  pracy  będą  nam  potrzebne: kolorowe  kartki,  oktągły
papierowy  talerzyk,  klej,  nożyczki,  wstążka.  Jeśli  nie  macie  potrzebnych
materiałów liczymy na Waszą kreatywność.

1.  Z  papierowego  talerzyka  wytnijcie  wzór  koszyczka,  mogą  Wam  w  tym
pomóc Rodzice.



2. Wycięty koszyczek pomalujcie farbą plakatową.

3. Z kolorowych kartek papieru wytnijcie jajka, ozdóbcie je według własnego
pomysłu.  Przyklejcie jajka do koszyczka.  Z żółtego papieru wytnijcie 2 koła
(mniejsze i większe) z których zrobicie kurczątko. Z pomarańczowego koloru
wytnijcie  dzióbek i  nogi)  dorysujcie  oko.  Kurczątko naklejcie  na koszyczek.
Ozdóbcie wstążką lub kwiatkami.

 

Tak wygląda nasz koszyczek. Czekamy na Wasze prace, które możecie wysyłać
na emaila.



4.  W  wolnej  chwili  uzupełnijcie  karty  pracy  ze  stron  56  i  57  związane
z tematyką  wielkanocną.  Z  wyprawki  dostaliście  również  wiosenne  puzzle,
zachęcamy do ich ułożenia.

5. Dziś na tyle. Wybierzcie się chociaż na krótki spacer i wypatrujcie czy
wiosna rozgościła się już w Waszej okolicy.

P.S. Nie zapomnijcie także spłatać jakiegoś małego figla swojej Rodzince.

  A. Żak  i K. Materkowska 


