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p.Justyna

DZIEŃ: CZWARTEK 01.04.2021
TEMAT: NA ŚWIĄTECZNYM STOLE
CELE OGÓLNE:
– utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych,
– doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego
podejmowania zaproszonych gości
„Wielkanocny stół” – prosimy dzieci, aby opowiedziały, jak w domu wygląda nakrycie
wielkanocnego stołu, jakie potraw na nim stoją, jakie znają tradycje rodzinne związane
ze świątecznym śniadaniem. Następnie zapraszamy dzieci do wysłuchania wiersza
„Wielkanocny stół”
Ewa Skarżyńska
Nasz stół wielkanocny
haftowany w kwiaty.
W borówkowej zieleni
listeczków skrzydlatych
lukrowana baba
rozpycha się na nim,
a przy babie –
mazurek w owoce przybrany.
Palmy – pachną jak łąka
w samym środku lata.
Siada mama przy stole,
a przy mamie tata.
I my.
Wiosna na nas
zza firanek zerka,
a pstrokate pisanki
chcą tańczyć oberka.
Wpuścimy wiosnę.
Niech słońcem
zabłyśnie nad stołem
w wielkanocne świętowanie
jak wiosna wesołe.
Rozmawiamy z dziećmi na temat wiersza:
– Jakie elementy dekoracyjne znajdują się na stole?
– Kto usiądzie przy stole?
– Czego brakuje na stole, a powinno się znaleźć zgodnie z tradycją wielkanocną?
Następnie przypominamy dzieciom symbolikę niektórych produktów znajdujących się na
stole.
– Pisanka – symbol życia.
– Baranek – symbol zmartwychwstania Chrystusa.
– Chorągiewka – znak zwycięstwa.
– Palmy – nawiązują do wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i powitania go przez
mieszkańców miasta. Świąteczne palmy miały zapewnić dobre plony, chronić przed
pożarami i chorobami
– Bazie – spożywano, gdyż wierzono, że chroni to przed bólem i dodaje sił. Są symbolem
budzącej się wiosny.
„Wielkanocne obliczenia” – zabawa matematyczna. Dzieci siadają przy stoliku, na
których leża liczmany, np. nakrętki po napojach. Podajemy treść zadania, dzieci obliczają
za pomocą liczmanów:
1. W pewnym domu do świątecznego śniadania zasiadły następujące osoby: mama, tata,
ciocia Basia z wujkiem Piotrem i dwiema córeczkami, babcia Frania i mały Michaś. Ile osób
siadło do świątecznego śniadania?
2. Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 10 migdałów. Po chwili przyszedł
Maciek i zjadł 2 migdały. Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia mazurka?
3. Na stole leżało osiem jajek. Mama zjadła jedno, a tata dwa. Ile jajek zostało na stole?
4. Zuzia robiła wielkanocną palmę. Przyczepiła na niej 3 czerwone kwiaty, 2 żółte kwiaty i
4 fioletowe. Niestety, klej był zbyt słaby i 2 kwiaty się odczepiły. Ile kwiatów zostało na
palmie?
Wielkanocna piosenka – zachęcamy dzieci do swobodnej interpretacji ruchem treści
piosenki pod tytułem „Znaki Wielkanocy”
„Znaki Wielkanocy”
Te mazurki ozdobione migdałami
Te koszyki wypełnione pisankami
Te baranki ulepione z marcepanu
Bazie kotki od staruszki ze straganu
To są znaki tradycyjnej Wielkanocy
Kiedy życie się odradza do swej mocy
To znaki rozbudzonej świeżo wiosny
Świat się staje znów zielony i radosny
Świat radosny! Radosny!
Świat radosny!
Te palemki od bibuły kolorowe
Baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe
No a potem jeszcze lany poniedziałek
Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek.
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
Propozycje do uzupełnienia w książce:
Praca z KP3.42a – rysowanie pisanek po ośladzie, naklejanie sztućców obok
talerzy.
Praca z KP3.42b – kolorowanie ilustracji zgodnie z kodem, pisanie po śladzie
wyrazu Wielkanoc
Miłego dnia życzą: p. Kasia i p. Justyna

Kilka słów od Katechetki Pani
Joli.
31 marzec 2021

Gumisie, Muminki, Smerfy

p.Wioleta

Nadeszła wiosna, a z nią przyroda budząc się do życia nasze serca zachwyca. W tym
pięknym czasie niedługo najważniejsze dla nas Święta. Pozwólcie Państwo, że złożę Wam
życzenia. Czas Wielkanocy niech wypełnia Wasze domy radością pochodzącą od Jezusa
Zmartwychwstałego a Rodzina Bogiem silna niech trwa w wierze, nadziei i miłości. Na
stole niech nie zabraknie smacznego jedzenia i wspólnego dzielenia w atmosferze
pokoju i radości. Błogosławionych i przepięknych Świąt Wielkiej Nocy życzy Jolanta
Zalewska, katechetka.
Przesyłam dwa filmiki dla dzieci związane z tematyką Triduum Paschalnego (myślę, że
drugi filmik jest już Państwu i dzieciom znany, ale można go zobaczyć dla
przypomnienia) i piosenkę:
https://www.youtube.com/watch?v=QW3pmrLjbm0 -Triduum Paschalne…
https://www.youtube.com/watch?v=sC4o9AuysWw -Zmartwychwstanie Jezusa…
Piosenka „Rysuję krzyż z kropelką krwi” –https://www.youtube.com/watch?
v=SPWMIukO8fI

31 marzec 2021

Smerfy

p.Justyna

DZIEŃ: ŚRODA 31.03.2021
TEMAT: WIELKANOCNY KOSZYCZEK
CELE OGÓLNE:
– wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych.
Legenda o białym baranku – zapraszamy dzieci do wysłuchania legendy o białym
baranku: Zastanówcie się, proszę, podczas słuchania, o co pokłóciły się zwierzęta w
koszyku. Postarajcie się zapamiętać co znalazło się w koszyku wielkanocnym.
„Legenda o białym baranku”
Urszula Pukała
Posłuchajcie tylko ile było krzyku,
gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku.
Malutkie kurczątko, bielutki baranek,
Brązowy zajączek i kilka pisanek.
Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami,
jestem najpiękniejszy, żółty jak salami.
Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki,
falujące piórka tak jak u kaczuszki
Co ty opowiadasz – dziwi się baranek,
jestem cały z cukru, mam cukrową mamę.
Dzieci na mój widok bardzo się radują
i z mojego grzbietu cukier oblizują.
Brązowy zajączek śmieje się wesoło,
jestem z czekolady – opowiada wkoło.
Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci,
już na sam mój widok dzieciom ślinka leci.
Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka,
dziwi się pisanka zielona jak łąka.
Dziwią się pisanki żółte i czerwone,
brązowe, różowe, szare, posrebrzone.
Prosimy dzieci, aby opowiedziały, co zapamiętały z wiersza. Jeśli dzieci mają trudność ze
znalezieniem odpowiedzi na pytania zadane przed przeczytaniem wiersza, możemy
przeczytać wybrany fragment jeszcze raz.
Zapraszamy dzieci do rozmowy:
– Kto gościł w wielkanocnym koszyku?
– O co pokłóciły się zwierzątka?
– Spróbujcie przypomnieć sobie, jaki kolor miały pisanki w koszyku.
Zachęcamy dzieci, by próbowały sformułować porównania. np. Zielony jak łąka, żółty
jak…, czekoladowy jak… itp. Jeśli dzieci mają trudność ze znalezieniem odpowiedzi na
pytanie, możemy przeczytać wybrany fragment jeszcze raz.
Wielkanocna piosenka – zachęcamy dzieci do swobodnej interpretacji ruchem treści
piosenki. Podczas słuchania piosenki spróbujcie naśladować ruchami ciała to, co dzieje
się w utworze.
„Święta tuż, tuż”
sł. Beata Kołodziej, muz. J. M. Legocki OSA
Kwa, kwa, kwa! Kto to idzie? Kaczuszka maleńka.
Ta żółciutka i słodziutka, z cukru caluteńka.
Dokąd idziesz kaczuszko? Powiedz mi na uszko.
Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego.
Zaraz wskoczę tam i już,
bo Wielkanoc jest tuż, tuż!
Pi, pi, pi! Kto to idzie? Kurczaczek cukrowy.
Mruży oczy, dumnie kroczy, dzióbek ma różowy.
Dokąd idziesz kurczaczku? Powiedz mi na uszko.
Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego.
Zaraz wskoczę tam i już,
bo Wielkanoc jest tuż, tuż!
Kic, kic, kic! Kto to idzie? Zajączek malutki.
Z cukru cały, śnieżnobiały, bardzo wesolutki.
Dokąd idziesz zajączku? Powiedz mi na uszko.
Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego.
Zaraz wskoczę tam i już,
bo Wielkanoc jest tuż, tuż!
Cicho sza! Kto to idzie? To baranek przecież!
Najpiękniejszy! Najważniejszy! Wszyscy o tym wiecie.
Dokąd idziesz baranku? Powiedz mi na uszko.
Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego.
Zaraz wskoczę tam i już,
bo Wielkanoc jest tuż, tuż!
Tup, tup, tup! Kto to idzie? To moja siostrzyczka.
Malowane jajka wkłada prosto do koszyczka.
Dokąd idziesz siostrzyczko? Powiedz mi na uszko.
Prędko, prędko! Mama wola! Już idziemy do kościoła! Czas pokarmy święcić już,
bo Wielkanoc jest tuż, tuż!
https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_ 565U08
„Co włożymy do koszyczka?” – wyciągamy „Alfabet” i proponujemy dzieciom, by
wybrały z „Alfabetu” litery, którymi rozpoczynają się nazwy produktów z koszyczka.
Dzieci losują literę, nie pokazując jej innym osobom. Formułują zagadkę, określając
produkt z koszyczka wielkanocnego, którego nazwa rozpoczyna się wylosowaną literą.
„Złodziej jajek” – zabawa ruchowo – słuchowa, jedno dziecko pełni w zabawie rolę
zajączka wielkanocnego. Dziecko siedzi w środku koła, ma zasłonięte oczy i pilnuje
„gniazda z pisankami” Pozostałe osoby ostrożnie przysuwają się do gniazda i próbują
zabrać jedną „pisankę”. Jeżeli „zajączek wielkanocny” usłyszy jakiś głos, wskazuje ręką w
tym kierunku. Jeśli wybierze właściwy kierunek, wtedy należy odłożyć przedmiot na
miejsce. Zabawę można powtórzyć kilka razy. (potrzebne do zabawy: piłeczki,
przedmioty wydające dźwięki).
Propozycje do uzupełnienia w książce:
Praca z KP3.41b – odnajdywanie fragmentów ilustracji i zakreślenie ich pętlą,
pisanie po śladzie wyrazów „pisanki”, „baba”.
Dobrego dnia od p. Kasi i p. Justyny

30 marzec 2021
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DZIEŃ: WTOREK 30.03.2021
TEMAT: WIELKANOCNE TRADYCJE
CELE OGÓLNE:
– zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą,
kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z
języka kaszubskiego.
Wielkanoc u języczka – zabawa rozwijająca aparat mowy. W czasie czytania bajki,
dzieci wykonują ćwiczenia usprawniające narządy mowy.
Wielkanoc u języczka
Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanawia
upiec ciasto. Najpierw do miski (dzieci robią z języka „miskę” – przód i boki języka
unoszą tak, by na środku powstało wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier, dodaje masło
(wysuwają język z buzi, a potem go chowają, przesuwając po górnej wardze, górnych
zębach i podniebieniu). Następnie rozbija jaja (otwierają szeroko buzie, kilkakrotnie
uderzają czubkiem języka w jedno miejsce na podniebieniu). Wszystkie składniki miesza
(obracają językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno uciera. Ciasto już się upiekło. Pan
Języczek właśnie je ozdabia – polewa czekoladą (przesuwają czubkiem języka po
podniebieniu w przód, w tył i w bok), obsypuje rodzynkami i orzechami (dotykają
językiem każdego zęba najpierw na górze, a potem na dole). Pan Języczek robi sałatkę
warzywną. Kroi warzywa (wysuwają język z buzi i szybko nim poruszają w kierunku nosa
i brody), dodaje majonez, miesza, a potem próbuje. Sałatka jest pyszna (oblizują
wargi ruchem okrężnym). Następnie pan Języczek maluje jaja – powoli wkłada je do
kubeczków z barwnikami (przesuwają język po górnej wardze, górnych zębach i
podniebieniu). Wyciąga pomalowane i dmucha, żeby szybciej wyschły (wdychają
powietrze nosem, wydychają buzią). Potem rysuje na jajach wzorki – kropki (dotykają
językiem różnych miejsc na podniebieniu) i kółka (oblizują wargi ruchem okrężnym).
Zaplata jeszcze koszyczek wielkanocny (kilkakrotnie dotykają językiem górnej wargi,
prawego kącika ust, dolnej wargi i lewego kącika ust) i już wszystko do świąt
przygotowane. Cieszy się pan Języczek (uśmiechają się szeroko, nie pokazując
zębów), bo może już świętować.
„Wielkanocna zabawa” – zapraszamy dzieci do zabawy:
„Obejrzyjcie uważnie obrazki. Co one przedstawiają? (zajączki, baranki, kurczaczki,
pisanki). Za chwilę włączę muzykę i poproszę was, żebyście poruszali się do niej w określony
sposób. Będzie on zależał od ilustracji, którą podniosę. Obrazki mają przypisane
zachowania: zajączki kicają, baranki – kłaniają się, kurczaczki – machają skrzydełkami
(rękami ugiętymi w łokciach), a pisanki – obracają się.”
Rodzic włącza dowolną muzykę i prowadzi zabawę w opisany sposób. Zabawę można też
poprowadzić w języku angielskim:
(zajączek – bunny,
baranek – lamb,
kurczątko – chick,
pisanki – easter eggs).
Poniżej w załączniku są pomocnicze obrazki do zabawy : zajączka, baranka, pisanki i
kurczaczka.
Obrazki do zabawy
Po zabawie prosimy dzieci o wyjaśnienie z czym związane są te obrazki. Możemy pomóc
dzieciom zadając pytania:
Jakie święta związane z wiosną będziemy niedługo obchodzić?
Jak w waszych domach wygląda przygotowanie do świąt?
Jakie zwyczaje wielkanocne panują w waszych domach?
Jak przygotowujecie się do świąt Wielkanocnych?
Z czym kojarzą się wam święta Wielkanocne?
„Wielkanocny obrazek” – praca plastyczna. Zachęcamy dziecko do wykonania
dowolnego rysunku związanego ze świętami wielkanocnymi według własnego pomysłu
lub wykorzystuje różne karty pracy.
„Wielkanocne zwyczaje” – omawiamy z dzieckiem Wielkanocne zwyczaje: święcenie
palm, malowanie jajek, święcenie pokarmów, pokazując odpowiednie ilustracje.
https://www.google.com/search?
rlz=1C1AOHY_plPL708PL709&q=obrazki+palmy+wielkanocne&tbm=isch&source=univ&
sa=X&ved=2ahUKEwie45q449HoAhVOiIsKHUX3AdIQsAR6BAgKEAE&biw=1680&bih=854
https://www.google.com/search?
q=obrazki+pisanki&tbm=isch&ved=2ahUKEwjTlfG749HoAhWXvCoKHSvlANUQ2cCegQIABAA&oq=obrazki+pisanki&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgYIABAIEB4yBgg
AEAgQHjIGCAAQCBAeOgYIABAFEB5Q_htYvSRgySdoAHAAeACAAVOIAdYDkgEBNpgBAKA
BAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=1xCKXpPOHpf5qgGryoOoDQ&bih=854&biw
=1680&rlz=1C1AOHY_plPL708PL709
https://www.google.com/search?
q=obrazki+%C5%9Bwi%C4%99conka&tbm=isch&ved=2ahUKEwj5_ZnY49HoAhXwGpoKHR9z
A1sQ2cCegQIABAA&oq=obrazki+%C5%9Bwi%C4%99conka&gs_lcp=CgNpbWcQAzoCCAA6BggAEA
gQHjoGCAAQBRAeOgQIABBDOgQIABADOgUIABCDAVDeoAFYqcoBYIDNAWgAcAB4AIABpgGIAfU
MkgEEMTAuNpgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=EhGKXvmsNvC16ASf5o3YB
Q&bih=854&biw=1680&rlz=1C1AOHY_plPL708PL709
„Kaszubskie nuty” – zabawa słuchowo-wzrokowa. Zapraszamy dzieci do wspólnej
zabawy, prosimy o otwarcie KP3.41 a i nazwanie przedmiotów widocznych na
ilustracjach. Proszę włączyć piosenkę, która jest wyliczanką śpiewaną w języku
kaszubskim. Kaszubi mieszkają na północy Polski, nad morzem. Posłuchajcie słów i starajcie
się wskazywać palcem te ilustracje, o których – waszym zdaniem – jest właśnie mowa w
piosence.
KASZËBSCZÉ NÓTË
To je krótczé, to je dłudżé, to kaszëbskô stolëca
to są basë, to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba.
Òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je ridel, to je ticz, to są chòjnë, widłë gnojné.
Chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz.
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je prosté, to je krzëwé, to je slédné kòło wòzné.
Slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca
To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtorôczi.
Hôk, ptôk, półtorôk,
slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je klëka, to je wół, to je całé, a to pół.
Całé, pół, klëka, wół,
hôk, ptôk, półtorôk,
slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je môłé, a to wiôldżé, to są jinstrumenta wszelczé.
Małé, wiôldżé,
klëka, wół, całé, pół,
hôk, ptôk, półtrojôk,
tylné kòło wòzné, prosté, krzëwé,
chojnë, widłë gnojné, ridel, tëcz,
òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,
krótczi, dłëdżi, to kaszëbskô stolëca.
https://www.youtube.com/watch?v=K6Edk9EfaL4
,,Głodne kurczątka” – zabawa ruchowa. Dzieci – kurczątka spacerują po dywanie w rytm
muzyki. Kiedy melodia milknie, zbierają do koszyczków tyle nakrętek – ziarenek, ile razy
usłyszą uderzenie bębenka. • koszyczki, nakrętki, bębenek, CD
Propozycje do uzupełnienia w książce:
Praca z KP3.41a – rozwijanie pamięci słuchowej, słuchu fonematycznego, podczas
słuchania piosenki Kaszubskie nuty dzieci pokazują kolejne obrazki i próbują
powtarzać nazwy przedstawionych na nich przedmiotów w języku kaszubskim.
Naklejają nalepki pod tymi obrazkami, które przedstawiają przedmioty nazwane
podobnie w języku kaszubskim i polszczyźnie ogólnej.
Poniżej podane są propozycje kart pracy do samodzielnej pracy dziecka.
Obrazki pisanki dowolne karty pracy
Miłego dnia życzą p. Kasia i p. Justyna

29 marzec 2021
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DZIEŃ: PONIEDZIAŁEK 29.03.2021
TEMAT: PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT
CELE OGÓLNE:
– kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum
rodzinnym
– rozwijanie sprawności fizycznej
Witamy po weekendzie

i zaczynamy….

W tym tygodniu wszyscy będziemy przygotowywać się do Świąt Wielkanocnych.
Dlatego chcemy zaproponować kilka propozycji zabaw ruchowych i dydaktycznych
związanych z nadchodzącymi świętami.
Przypominamy, że prezentowane przez nas treści zabaw to tylko propozycje, z
których można korzystać w sposób dowolny.
Oto kilka propozycji ćwiczeń gimnastycznych:
1. Zabawa „Skaczące żabki”. Dzieci stają na wyznaczonej linii i na sygnał skaczą do
końca pokoju, naśladując żabki. Po drodze wykonują obrót, przechodzą przez
szarfę i witają się ze swoimi przyjaciółmi noskami. • szarfa lub zawiązana chustka.
2. Zabawa „Zające na łące”. Dzieci robią przysiad, opierają ręce na podłodze i skaczą
jak zające do wyznaczonego miejsca. Po drodze wykonują obrót, przechodzą przez
szarfę i witają się ze swoimi przyjaciółmi ogonkami. • szarfa lub zawiązana
chustka.
3. Zabawa „Jajko na łyżce”. Możemy podzielić się na dwa zespoły, ustawiając się w
dwóch rzędach. Pierwsza osoba z każdego rzędu dostaje łyżkę i piłeczkę,
symbolizującą jajko (może być jajko ugotowane na twardo) . Zadanie polega na
tym, aby dobiec do chorągiewki stojącej na drugim końcu pokoju i wrócić,
trzymając w ręku łyżkę, a na niej piłeczkę/jajko. Następnie przekazuje łyżkę i
piłeczkę kolejnej osobie. Jeśli piłeczka/jajko upadnie, należy po nią wrócić.
Wygrywa zespół, który pierwszy ukończy zadanie. • 2 łyżki, 2 piłeczki/jajka, 2
chorągiewki.
4. „Kaczuchy”. Podczas piosenki dzieci tańczą naśladując kaczuszki.
https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94
„Przygotowania do świąt” zabawa w naśladownictwo – dziecko ruchem przedstawia
czynność, jaką wykonuje w domu przed świętami: odkurzanie, pieczenie, mycie okien,
ścieranie kurzu, trzepanie dywanów itp. Pozostałe osoby odgadują, jaka to czynność.
Ten, kto zgadnie, prezentuje następną czynność. Jeśli dzieci mają trudności z
wymyślaniem czynności, można przygotować obrazki przedstawiające je w sposób
schematyczny.
Zapraszamy do wysłuchania opowiadania. Prosimy, aby dzieci miały kartkę i ołówek.
Przekazujemy informację dla dzieci, aby podczas słuchania utworu zapamiętały, kogo
budziło słońce i w jakiej kolejności. Odpowiedź mogą narysować lub zapisać w dowolny
sposób.
Bajeczka wielkanocna
Agnieszka Galica
Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe
Kotki zaczęły wychylać się z pączków.
− Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego
musimy wstawać?
A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:
− Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze
tyle roboty.
Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej.
Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno.
− Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się
malutki, żółty Kurczaczek.
Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną
kokardką.
− Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło
na Wielkanoc.
Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą
trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i
wyciągnęło na łąkę. − Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by
były za święta bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo
malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś.
− Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.
− Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.
− Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.
A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu
siana i zaczęło z kimś rozmawiać.
− Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś.
A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń.
Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze
zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe.
Co to? Co to? – pytał Zajączek.
− Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek.
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi.
− To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich
promykami, nucąc taką piosenkę:
W Wielkanocny poranek
Dzwoni dzwonkiem Baranek,
A Kurczątko z Zającem
Podskakują na łące.
Wielkanocne Kotki,
Robiąc miny słodkie,
Już wyjrzały z pączka,
Siedzą na gałązkach.
Kiedy będzie Wielkanoc
Wierzbę pytają.
Zachęcamy dzieci do rozmowy, przypominając, że mogą korzystać ze swoich notatek:
1. Kogo najpierw obudziło słońce?
2. Kto był drugi? Kto – trzeci?
3. Dlaczego słońce budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka?
4. Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?
5. Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych?
6. Jakie znacie tradycje świąt Wielkanocnych?
„Wielkanocny telefon” – zabawa słuchowa. Dzieci siadają w kole. Rodzic lub inna
wybrana osoba mówi na ucho hasło związane z nadchodzącymi świętami, np.:
Wielkanoc to czas radości; Czekamy na święta wielkanocne; Święta warto spędzić z
rodziną. Uczestnicy szeptem kolejno przekazują sobie hasło, ostatnia osoba
wypowiada hasło na głos, dzieci sprawdzają, czy hasło zostało prawidłowo
przekazane. W następnej rundzie inna osoba zaczyna, można wymyślać inne hasła
związane ze świętami wielkanocnymi.
„Symbole Wielkiej Nocy” – zabawa językowa. Wyciągamy „Alfabet”. Rodzic
podaje dziecku wyrazy (można zapisać drukowanymi literami wszystkie wyrazy na
kartce), zadaniem dzieci jest wyszukanie liter odpowiadających pierwszym
głoskom podanych słów, następnie odczytują hasło.
Przykładowe wyrazy: piłka, igła, stół, aparat, noga, koło, ananas (hasło: pisanka).
Propozycje innych haseł: baranek, palemka.
Propozycje do uzupełnienia w książce:
Praca z KP3.40a – dorysowywanie brakujących części palmy i pisanki.
Praca z KP3.40b – przeliczanie sylab w zdaniach, zapisywanie ich liczby,
przeliczanie bazi, rysowanie „po tyle samo”.
Pozdrawiamy cieplutko: Pani Kasia i Pani Justyna
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ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC MARZEC W GRUPIE VI
utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny;
wprowadzenie litery: W, w , C, c, G, g, Ł, ł;
rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów
oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną; rozwijanie sprawności
grafomotorycznej;
wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie;
tworzenie kalendarza pogody, rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy
pogody oraz prezentowania jej na forum grupy;
pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie
hipotez i ich sprawdzanie;
doskonalenie umiejętności matematycznych przez określanie objętości płynów;
utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie
się do własnych doświadczeń;
doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego
treści;
kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin;
rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według
określonych cech;
rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;
kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej,
doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem;
rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;
doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb;
doskonalenie umiejętności przeliczania, rozwijanie kompetencji arytmetycznych
przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr;
doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania
cyfr;
utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie
informacji;
rozwijanie kompetencji matematycznych przez stosowanie liczebników głównych
i porządkowych;
kształtowanie wrażliwości estetycznej; rozwijanie pamięci wzrokowej;
zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach
Polski, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących
pracy w gospodarstwie, rozwijanie umiejętności współpracy,
doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt
gospodarskich, ćwiczenie pamięci słuchowej;
wykonanie pasty jajecznej – zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas
prac kuchennych;
układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń,
polisensoryczne poznawanie różnych rodzajów serów, utrwalenie informacji o
produktach wytwarzanych z mleka;
badanie czystość wody, wyciąganie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń;
budzenie zainteresowań zdrowym stylem życia;
zachęcanie dzieci do picia wody;
budzenie zainteresowania życiem zwierząt i rolą wody w ich życiu.

Zima, zima, zima…
31 styczeń 2021

Smerfy

p.Justyna

„Z zimą w tle”, czyli warsztaty
literacko-plastyczne w ramach
programu „Chcę zostać
czytelnikiem”
31 styczeń 2021

Smerfy

p.Justyna

31 styczeń 2021

Smerfy

p.Katarzyna

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA LUTY:
rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji
wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie litery: B, b na przykładzie wyrazu
balon; N, n na przykładzie wyrazu noga;P, p na przykładzie wyrazu pralka.
kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze; przypomnienie zasad
bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji; rozwijanie kompetencji
językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o
prostej budowie fonetycznej;
rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia; doskonalenie
kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli
graficznych według przyjętego kryterium;
poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; rozwijanie
kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie
czym różni się legenda od bajki i baśni;
wie jak nazywa się miasto w którym mieszka;
wie, że Gdynia obchodzi swoje 95 urodziny;
zna adres swojego zamieszkania i zna charakterystyczne miejsca i symbole Gdyni
(herb, flaga);
poznaje pojęcia: skwer, bulwar, herb
ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez
wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji;
utrwalanie informacji o pracy krawcowej, szewca; rozwijanie umiejętności
matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 10;
podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach
tematycznych; porównywanie liczebności zbiorów;
poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie,
uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne;
rozwijanie kompetencji językowych; kształtowanie słuchu fonematycznego przez
określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie
fonetycznej;
rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł; wspomaganie
rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier
planszowych; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się
nimi;
poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól);
poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce; stosowanie umiejętności
ważenia przedmiotów w zabawie;
rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma
obrazkowego; doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchoworuchowych;
wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego
eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między
obrazkami i wyrazami;
poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa; doskonalenie umiejętności
orientowania się na kartce papieru; rozwijanie pamięci wzrokowej;
wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej; doskonalenie umiejętności
dokonywania analizy sylabowej;
poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu;
doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji; rozwijanie
słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym; wspomaganie rozwoju
intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier
planszowych;
pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego;
zachęcanie do eksperymentowania; rozwijanie kompetencji językowych przez
określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie
fonetycznej.
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ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC STYCZEŃ:
zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi);
poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu; rozwijanie
umiejętności rozumienia pojęcia czas; doskonalenie umiejętności działania
zgodnie z instrukcją obrazkową; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez
ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;
utrwalenie informacji o cykliczności pór roku; rozwijanie postrzegania
wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami; doskonalenie
wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu;
rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw
miesięcy w roku i informacji o ich przemienności; doskonalenie umiejętności
rozumienia przysłów; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez
wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;
utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności; doskonalenie umiejętności
posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze;
utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia; rozwijanie pamięci poprzez
omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie
informacji w nim zawartych;
rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami
związanymi z zimowym krajobrazem; wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie
kardynalnym, porządkowym i miarowym;
wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę
głosek w słowach;
rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur
geometrycznych: koło i trójkąt; rozwijanie umiejętności matematycznych i
percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych
według przyjętego kryterium;
rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych
i nieodwracalnych w przyrodzie; rozwijanie kompetencji językowych poprzez
analizę i syntezę głosek w słowach; utrwalenie informacji o sposobach chronienia
swego ciała przed mrozem i wiatrem;
odtwarzanie rytmów ruchowo – słuchowo – wzrokowych; rozwijanie koordynacji
wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe, naśladowanie sposobu poruszania
się zwierząt;
doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia
przyczynowo-skutkowego;
stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie; doskonalenie sprawności
grafomotorycznej; doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła;
doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych;
rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci;
uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej;
kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej;
pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek);
wprowadzenie litery S, s; określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
podczas zimowych zabaw;
przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy; rozróżnianie i nazywanie figur
geometrycznych: kwadrat, prostokąt; rozwijanie kompetencji językowych poprzez
analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi;
wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe;
poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami
zimowymi;
doskonalenie pamięci; rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez
uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;
rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów
grupowych; tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2 – 3
cech.
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