
Dzień dobry Kochani!

Data: 31.03.2020

Temat tygodnia: Wielkanoc

Temat dnia: Wielkanocny koszyczek

Aktywność:  zdrowotno- ruchowa, plastyczna

Cele:

- estetycznie wykonuje pracę plastyczną,

- wie, że  ruch pomaga zachować zdrowie.

1.  Nasze  dzisiejsze  zajęcia  zaczniemy  od  porcji
ruchu:

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU      

Zakręćcie kołem i wylosujcie ćwiczenie gimnastyczne.
Może  Rodzice  lub  Wasze  rodzeństwo  też  wykona
ćwiczenia razem z Wami? Zapraszamy...

https://wordwall.net/.../1069314/gimnastyka-
przedszkolaka     

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fpl%2Fresource%2F1069314%2Fgimnastyka-przedszkolaka%3Ffbclid%3DIwAR1y3oN7jj8GvxMrPUU_i3IH8Ux6zhdmL6qfAkQgjEMbYY7DH5EoyARAVLM&h=AT3ILlNh1wFGndeAAmigbnrtwDXu0Pw-OASeyx2e3Xbsewah73kGOAu7F8asBCo2pXImH10oRa6pVZj8cFZBGZEfDsyn0JDImrlazBLEVrJrPKZyPUzLsdEk5r15QhZkqDX6&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3B6CXsYd4vzrD-HMLRL_wuLYpmQPsL9FfgeG-MT6fLgm40-wM21YpcLDRtyJE11TG_TIUsHuCvOmdO7W3nLUlvqneps5Uh0eBL5T7nH7FJFB_dPsJOyAn9Bwv8qimfrqiVoaeOtP6vY3mW9ncMnHoWsbVObOcRoGNrEeabrqTANJXt-TG5VbuQ0DbGRm11enCd4bWqh9CmM17qyg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fpl%2Fresource%2F1069314%2Fgimnastyka-przedszkolaka%3Ffbclid%3DIwAR1y3oN7jj8GvxMrPUU_i3IH8Ux6zhdmL6qfAkQgjEMbYY7DH5EoyARAVLM&h=AT3ILlNh1wFGndeAAmigbnrtwDXu0Pw-OASeyx2e3Xbsewah73kGOAu7F8asBCo2pXImH10oRa6pVZj8cFZBGZEfDsyn0JDImrlazBLEVrJrPKZyPUzLsdEk5r15QhZkqDX6&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3B6CXsYd4vzrD-HMLRL_wuLYpmQPsL9FfgeG-MT6fLgm40-wM21YpcLDRtyJE11TG_TIUsHuCvOmdO7W3nLUlvqneps5Uh0eBL5T7nH7FJFB_dPsJOyAn9Bwv8qimfrqiVoaeOtP6vY3mW9ncMnHoWsbVObOcRoGNrEeabrqTANJXt-TG5VbuQ0DbGRm11enCd4bWqh9CmM17qyg
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


2.  Koszyczek  wielkanocny-  wykonywanie  ozdoby  świątecznej  na
wielkanocny stół

Posłuchajcie wiersza  pt.  „Piosenka wielkanocna” A. Galicy

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.



Pytania do wiersza:

- Jakie zwierzęta zostały wymienione w utworze?

- W jaki sposób zwierzęta przygotowywały się do świąt?

Spróbujemy teraz stworzyć koszyczek wielkanocny. Zabraliście do domu
kartę  pracy  nr  19  z  Waszej  wyprawki  plastycznej.  Wytnijcie  pisanki
i zwierzątka,  naklejcie  na  kolorową  kartkę  i  skomponujcie  własną  kartkę
świąteczną. Podczas wykonywania pracy dbajcie o estetykę jej wykonania.

Jesteśmy bardzo ciekawe Waszej  pomysłowości  i  chętnie  zobaczymy Wasze
prace:)



3.  Posłuchajcie  piosenki  a  dowiecie  się  co  wkładamy  do  koszyczka
wielkanocnego

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4     

Czy wiecie, że….?:

Zawartość koszyczka wielkanocnego ma swoją symbolikę:

Chleb: symbolizuje ciało Chrystusa, wkładamy go do koszyczka, aby zapewnić
sobie dobrobyt i pomyślność.

Jajka: są symbolem nowego ,rodzącego się życia.

Sól i pieprz: symbolizują oczyszczenie, prostotę i prawdę.

Baranek: jest symbolem Chrystusa-Baranka Bożego, który zwyciężył śmierć.

Chrzan: jest oznaką ludzkiej siły, którą chcemy mieć przez cały rok.

Wędlina: jest symbolem dostatku, dobrobytu i bogactwa.

4. Wykonajcie ćwiczenia z karty pracy cz. 3, nr 59.

5. Dla chętnych mamy jeszcze do wykonania wielkanocnego zajączka.

Pozdrawiamy serdecznie!

A. Żak

K. Materkowska
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Załącznik nr 1 Wielkanocy zajączek


