GRUPA PRZEDSZKOLNA SŁONECZKA
PLAN ZAJĘĆ 06.04.2020r. – 08.04.2020r.

06.04.2020(poniedziałek)
Wielkanocny koszyczek
Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy, ćwiczenia ortofoniczne – ko, ko,
kukuryku, pi, pi.
Słuchanie wiersza A. Widzowskiej pt. „Wielkanoc” – rozmowa kierowana na podstawie
wiersza.
Kurko proszę znieść jajeczka,
śnieżnobiałe lub brązowe.
ja z nich zrobię na Wielkanoc
cud pisanki kolorowe.
Do koszyczka je powkładam,
z chlebkiem, babką lukrowaną,
potem pójdę je poświęcić,
z bratem, siostrą, tatą, mamą.
„Śmigus dyngus” – ktoś zawoła,
tatę wodą popryskamy,
mama będzie zmokła kurką,
bo to poniedziałek lany!
Z czego robi się pisanki?
Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego?
Co robimy w lany poniedziałek?
Karty pracy część 2, nr 28 dzieci rysują koszyczek po śladzie kolorują koszyczek i jajka,
naklejają naklejki.
Lepie z plasteliny jajka o różnej wielkości 6 szt. (i przelicza).

07.04.2020(wtorek)
Kraszanki pisanki
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
Ćwiczenia słuchowe – co słyszysz? Dzielenie na sylaby i na głoski wyrazów związanych ze
świętami.
Praca zbiorowa nasze jajko wielkanocne – kartka w kształcie jajka o dużym formacie, kredki,
farby.
Dziecko ozdabia jako według własnego pomysłu, wspomagać może cała rodzina.
Zajęcia przyrodnicze – zakładamy hodowlę rzeżuchy – spodek, wata, nasiona rzeżuchy, woda.
Czego potrzebuje roślina żeby rosnąć? (woda, światło, ciepło) regularnie podlewaj roślinę.

08.04.2020(środa)
Motywy wielkanocne
Zabawa na powitanie „Moje ręce”
Moje ręce klaszczą tak,
moje nogi tupią tak,
a mój palec wskazuje,
kto za chwile zatańcuje.
Malowanie kolorowych szlaczków palcami na rysunku jajek.
Kończenie malowania jajek, które są częściowo pomalowane.
Zabawa słowna na podstawie wiersza B. Szelągowskiej pt. „Na podwórku”
Gospodyni razem z dziećmi
święconkę szykuje.
O – ho, ho, ho!
O – ho, ho, ho,
jajeczka maluje.
Biega kurka po podwórku
i gdacze z radości.
- Ko, ko, ko, ko.
Ku, ku, ku, ku.
Wita wszystkich gości.
Kogut dumnie pierś wypina.
- Ko, ko ki, ku.
Ale pięknie wyglądają
twe jajka w koszyku.
Pokoloruj kolorowankę o tematyce świątecznej.

Pozdrawiam wszystkich Do zobaczenia!
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U

