
Propozycje aktywności na 31.03.2021 r. /środa/

1. „Zabawa z jajkiem”. Zapraszamy Was Drogie Żółwiki do zabawy ruchowej. Potrzebne 
będzie ugotowane jajko oraz duża łyżka. Rodzic wyznaczy Wam trasę do pokonania.
Połóżcie jajko na łyżce i spróbujcie pokonać trasę tak, aby jajko nie upadło. Zabawę można
urozmaicić wprowadzając dodatkowy element (np. pokonanie trasy z zawiązanymi oczami).

2. „Wielkanocne zagadki”. Wysłuchajcie zagadek odczytanych przez rodzica, ich rozwiązanie
wskażcie na poniższych obrazkach:

            Jest pyszna i słodka, lukrem polana,                        Skacze, kica po zielonej łące.
            na Wielkanocnym stole                                            Uszka ma duże i sterczące.
            Czeka na nas od rana.                                               Koszyczek pełen pisanek trzyma,
                                               (babka wielkanocna)              bardzo wesoła jego mina
                                                                                              Dzieci bardzo go kochają.
                                                                                              Bo słodycze od niego dostają
                                                                                                                         (Zając wielkanocny)
             Kurka je zniosła, mama ugotowała                           
                                                                                               Biały, mięciutki, białą ma wełenkę.
             a mała Kasia pomalowała (Jajko)                              Z której można na drutach zrobić 
                                                                                                czapkę lub sukienkę .                              

             Gdy te święta nadchodzą, każdy się raduje                                            (baranek
             i z wielką radością ranka oczekuje
             bo kiedy właśnie ten ranek nastanie
             wszyscy zjemy  razem wielkanocne
                                                 ( śniadanie)



          Na pewno świetnie poradziłyście sobie z rozwiązaniem zagadek, pokazując tym samym, jak   
           dobrze znacie wielkanocne symbole i zwyczaje.

4. „Wieziemy tu kogucika”- słuchanie piosenki. Wśród wielu polskich zwyczajów 
wielkanocnych, takich jak: robienie pisanek, palm wielkanocnych, Śmigus-dyngus, jeszcze
do niedawna, na wsi, w Poniedziałek Wielkanocny był zwyczaj chodzenia z kogutkiem 
wielkanocnym, zwanym inaczej kurkiem dyngusowym. Chłopcy wozili po wsi koguta 
(kurka), w dwukołowym wózku, odwiedzając wszystkie domy. 
Odsłuchajcie piosenkę „Wieziemy tu kogucika” https://youtu.be/TV1D0I8SWPo
Zwróćcie uwagę na jej ludowy charakter.

            
1. Wieziemy tu kogucika,

dajcie jajek do koszyka!
Dajcie, aby choć ze cztery,
a do tego ze trzy sery
dla kogucika!
Kukuryku!

2. Do was tutaj wstępujemy,
zdrowia, szczęścia winszujemy!
Dajcie też, co macie dać,
co dobrego nie żałować
dla kogucika!
Kukuryku!

3. Oj, zieleni się, zieleni
młoda trawka tuż przy ziemi.
Kukuryku, kukuryku
i już pełno jest w koszyku
dla kogucika!
Kukuryku!

5. „Kurczaczek”- praca plastyczna. Zachęcamy Was Żółwiki do wykonania wielkanocnego
kurczaczka ze skrzydełkami z odrysowanych rączek. Z szablonów wytnijcie poszczególne 
elementy, następnie odrysujcie swoje dłonie, wytnijcie je i przyklejcie do waszego kurczaka.

https://youtu.be/TV1D0I8SWPo


                                                Wesołej zabawy



              


