Informacje dla grupy: Gumisie
Informacje z grupy Gumisie

2 kwiecień 2021

Gumisie

p.Wioleta

Witaj Adamie, bardzo się cieszymy, że też wykonujesz pracę w książce. Widać, że bardzo się starasz.

Witaj Polu, dziękujemy za Twoje życzenia. Gratulujemy poprawnie wykonanej krzyżówki i duże brawa
za odwagę.

Życzenia od Poli dla wszystkich Gumisiów.

Piątek – 2 Kwiecień
1 kwiecień 2021

Gumisie

p.Wioleta

Temat – Pisanki, kraszanki, malowane jaja.
00:00

00:00

I ,,Bajka o pisankach” – Posłuchajcie bajki.
Bajka o pisankach – Agnieszka Galica
Zniosła Kura cztery Jajka. – Ko-ko-ko – zagdakała zadowolona – leżcie tu cichutko, to nikt was nie
znajdzie – i poszła szukać ziarenek na podwórku.
Ale Jajka, jak to Jajka, myślały, że są mądrzejsze od kury, i zamiast leżeć cichutko, turlały się i
postukiwały skorupkami, aż usłyszał je Kot.
− Miau – powiedział, przyglądając się Jajkom – cztery świeżutkie Jajka, będzie z was pyszna
jajecznica, miau!

− Nie, nie, nie! – trzęsły się ze strachu Jajka – nie chcemy skończyć na patelni.
− Ale co robić, co robić? – postukiwały się skorupkami.
− Ja uciekam – zawołało pierwsze Jajko i poturlało się przed siebie – nie dam się usmażyć!
A po chwili wróciło, wesoło podśpiewując: Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi
jajecznicy z takiej biedroneczki.
− Co się stało, co się stało? – dopytywały się pozostałe Jajka.
− Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i teraz nie jestem już zwyczajnym Jajkiem, tylko
wielkanocną pisanką.
− Drugie Jajko nie zastanawiało się długo, poturlało się tak szybko, jak umiało, by po chwili wrócić i
zaśpiewać grubym głosem: To nie jajko tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. I rzeczywiście, Jajko
wyglądało jak pisankowy tygrys w żółto-czarne paski.
I ja też i ja też – wołało trzecie Jajko, turlając się wesoło.
− Ciekawe, co ono wymyśli? – zastanawiały się Jajko – Biedronka, Jajko – Tygrys i Jajko – Jako? I
wtedy właśnie wróciło trzecie, całe zieloniutkie, śmiejąc się i popiskując. Jestem żabka, każdy to wie,
czy ktoś zieloną żabkę zje? – Nie!
− Jajko – Biedronka, Jajko – Tygrys i Jajko – Żabka były z siebie bardzo zadowolone. Tylko czwarte
leżało i trzęsło się ze strachu.
− Pośpiesz się – mówiły kolorowe Pisanki do czwartego Jajka – bo będzie za późno. I właśnie wtedy
nadszedł Kot.
− Czy ja dobrze widzę? Zostało tylko jedno Jajko? – mruczał niezadowolony – trudno, zrobię jajecznicę
tylko z jednego Jajka – i pomaszerował do kuchni po patelnię.
Czwarte Jajko trzęsło się ze strachu tak bardzo, że aż zaczęła pękać na nim skorupka.
− Ojej, ojej, ratunku! – wołały przestraszone Pisanki – teraz już na pewno zrobi z ciebie jajecznicę.
− Trach, trach, trach – pękała skorupka na czwartym Jajku, aż pękła na drobne kawałki i… wyszedł z
niej malutki, puszysty, żółty kurczaczek.
Otrzepał piórka, pokręcił główką i wytrzeszczył czarne oczka, przyglądając się kolorowym pisankom.
Po chwili podreptał w kierunku cukrowego Baranka, popiskując cichutko:
Wielkanocna bajka – wyklułem się z jajka.
Już cukrowy Baranek czeka na mnie od rana.
A w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku.
Ile jajek zniosła kura? Dlaczego jajka uciekły? Co się przydarzyło każdemu jajku? W co zamieniły się
jajka?
II. Spróbujcie teraz przeczytać napisy:
DRAPANKA,
KRASZANKA,
PISANKA,
OKLEJANKA,
NALEPIANKA.
Czy macie jakieś skojarzenia, które nasuwają się Wam z tymi nazwami.
Jak myślicie, czy można z tych nazw odczytać, w jaki sposób zostały udekorowane jajka?
Czy potrafilibyście rozpoznać je na ilustracjach?

III. Obejrzyjcie teraz ilustracje.

drapanki – powstają poprzez skrobanie wzoru szpilką na barwionym jajku,
kraszanki – są barwione na czerwono,
pisanki – tworzymy poprzez malowanie woskiem i farbowanie jaj,
oklejanki – przyklejamy sitowie, płatki kwiatów, a
nalepianki – oklejane papierem.
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IV. Otwórzcie teraz Księgę zabaw z literami – strona 61.
Czy potraficie rozpoznać, w jaki sposób zostały wykonane te jajka?
Czy potraficie już czytać ten tekst, macie okazję, aby przeczytać go jeszcze raz.
Ciekawe z panią Zosią jesteśmy, jaką techniką ozdobicie swoje jajka w domu. Możecie zrobić
zdjęcie i nam je przesłać.
V. Wielkanocna krzyżówka.
Dzisiaj na zakończenie proponujemy dla chętnych dzieci świąteczną krzyżówkę.
Kochane dzieci, tak jak zawsze robiliśmy to w przedszkolu, potrzebujecie ołówek i gumkę. Spróbujcie
pisać małe literki pisane, tak jak pisaliśmy do tej pory. Co prawda nie macie takiej tablicy z literami jak
u nas w Sali przedszkolnej, ale w razie potrzeby, poproście rodziców, oni Wam na pewno pomogą.

krzyżówka wielkanocna – karta z krzyżówką do pobrania
Podpowiedź. ( Na czerwono są litery, których dzieci jeszcze nie poznały w przedszkolu )

1. Ś W I Ę C O N K A
3. R Z E Ż U C H A
4. Ż O N K I L
8. K O S Z Y C Z E K
9. Z A J Ą C Z E K

Kochane dzieci, z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wam Bogatego Zająca i mokrego Śmigusa – Dyngusa oraz
żebyśmy wszyscy zdrowi spotkali się znowu w
przedszkolu.
Pani Zosia i pani Wioleta
Wszystkie zdjęcia dzieci prosimy o wysyłanie na adres: gumisiep.31@gmail.com
Do zobaczenia we wtorek po świętach.

Witamy Cię Nadia, cieszymy się, że dołączyłaś do nas ze swoimi pracami.

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

Czwartek – 1 Kwiecień
31 marzec 2021

Gumisie

p.Wioleta

Posłuchajcie piosenki i obejrzyjcie obrazki. Czy widzicie co w obrazkach nie pasuje, z czego można się
pośmiać?
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„Wielkanocna matematyka” – zabawa matematyczna.
Przygotujcie sobie teraz liczmany, mogą to być nakrętki, guziczki, koraliczki itp. Posłuchajcie teraz
zadania i liczcie za pomocą liczmanów.
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?
Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 10 migdałów. Po chwili przyszedł Maciek i zjadł 2
migdały. Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia mazurka?
Na stole leżało osiem jajek. Mama zjadła jedno, a tata dwa. Ile jajek zostało na stole?

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?

Praca domowa
KP3.strona 43a – naklej pisanki, w taki sposób, aby żaden z obrazków nie powtarzał się w rzędzie, ani
w kolumnie.
KP3.43b – skreśl obrazek, który nie pasuje.

Pracę domową można przysyłać na adres:
gumisiep.31@gmail.com

31 marzec 2021

Gumisie p.Wioleta
Kochane dzieci, bardzo się cieszymy ,że tak starannie wykonujecie swoje prace domowe. Jest nam
bardzo miło kiedy możemy te wasze prace oglądać.
Prace Lenki

Praca Maksa

Praca Natalii

Prace Michała

Praca Poli

31 marzec 2021

Gumisie p.Wioleta
To nasi młodzi wikliniarze koszyków Wielkanocnych.

31 marzec 2021

Gumisie

p.Wioleta

Lena z koszyczkiem i koszyczek Poli.

Środa – 31 Marzec
30 marzec 2021

Gumisie

p.Wioleta

Temat – Wielkanocny koszyczek.

I ,,Legenda o białym baranku” – posłuchajcie teraz 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.
Kto gościł w wielkanocnym koszyku? O co pokłóciły się zwierzątka? Spróbujcie przypomnieć sobie, jaki
kolor miały pisanki w koszyku.

II ,,Wielkanocna piosenka” – Podczas słuchania piosenki spróbujcie naśladować ruchami ciała to, co
dzieje się w utworze. Spróbujcie również policzyć, ile razy w piosence pojawia się słowo „zając”. Aby
łatwiej zapamiętać, możecie pomóc sobie, licząc na palcach.
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Wielkanocna piosenka – muz. Jędrzej Rochecki, sł. Marcin Brykczyński
Zając bardzo jest zajęty,
Jak co roku o tej porze,
Co dzień chowa gdzieś prezenty,
Które każdy znaleźć może.
Ref.: Patrzy kurka z zającem,
A tu babki pachnące.
I cukrowy baranek.
Na świąteczny poranek.
Znosi kurka jajek sporo,
Głośno chwali się na grzędzie,
Wkrótce je do miski zbiorą
I pisanek mnóstwo będzie.
Ref.: Patrzy kurka z zającem…
Już baranek wita święta,
Budzi wszystkich wcześnie rano,
Żeby każdy to pamiętał,
Kto przynosi nam Wielkanoc!
Ref.: Patrzy kurka z zającem…
III „Co włożymy do koszyczka?” – obejrzyjcie ilustracje.

00:00

baranek – symbol zwycięstwa życia nad śmiercią
jajko – znak odradzającego się życia
chleb – ciało Chrystusa
kiełbasa i wędlina – symbolizują dostatek, zdrowie i płodność
sól – symbol oczyszczenia
ciasto – symbolizuje doskonałość
chrzan – znak siły fizycznej i krzepy
W koszyczku wielkanocnym powinien znaleźć się także bukszpan. Choć jest tylko ozdobą,
nawet on ma swoją symbolikę – oznacza radość i nadzieję na zmartwychwstanie.
IV Otwórzcie teraz swoje czytanki – Księgę zabaw na stronie 60.
Odpowiedzcie na pytania na stronie 60
Po obejrzeniu ilustracji, poćwiczcie czytanie tekstu na stronie 61.

Praca domowa:
„Koszyczek wielkanocny” – przestrzenna praca plastyczna z wykorzystaniem W44. (dostaliście
kartkę z koszyczkiem do zrobienia w domu). Trzeba wypchnąć kształt koszyczka wielkanocnego i
wyciąć paski, które należy przełożyć przez otwory. Następnie przewlec ozdobny sznurek przez dziurki
i zawiązać supełek na końcu.
karta pracy strona 42 b – pokoloruj obrazek wg kodu.

To nasze pierwsze koszyczki.

A to praca Maksia na konkurs plastyczny. Gratulujemy Ci Maksiu, praca
bardzo nam się podoba.

Przypominamy, że w naszym przedszkolu trwa konkurs
plastyczny pod tytułem: „Mozaikowa pisanka”. Prace można
wysyłać do końca tego tygodnia (2 Kwietnia) na adres :
naszagrupa.przedszkole31@gmail.com
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pisanki wielkanocnej
w dowolnej formie, o dowolnej wielkości i ozdobienie jej
figurami geometrycznymi z dowolnego materiału.
Po wykonaniu pisanki, należy zrobić zdjęcie i wysłać na wyżej
podany adres.

30 marzec 2021
Prace naszej Poli.

Gumisie

p.Wioleta

,,Pola pomagała w pracach domowych , umyła okna , a później je przystroiła,
Bardzo się jej podobała kaszubska piosenka , odsłuchała ją parę razy”

30 marzec 2021

Gumisie

p.Wioleta

Witamy Cię Maju cieszymy się, że piosenka kaszubska ci się podobała.

Hej Maksiu!

Witaj Natalko!

