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1. Wprowadzenie do tematyki zajęć:

Rozmowa na temat nadchodzących świąt Wielkanocnych.

Zbliżają się święta… (jakie? – pytanie do dziecka) – WIELKANOCNE.
- Co robi się w czasie gdy zbliża się Wielkanoc?… (wiosenne porządki, zakupy, gotujemy, 
pieczemy, robimy ozdoby wielkanocne)
(kurczaki, kartki świąteczne, palmy Wielkanocne)

2. Zabawa w Wielkanocne skojarzenia.
Rodzic zadaje pytanie-  Z czym kojarzy ci się Wielkanoc?- dziecko podaje swoje skojarzenia 
związane z Wielkanocą.

Skojarzenia można podawać na zmianę raz dziecko, raz rodzic.
( Rodzic może naprowadzać dziecko np. rodzic mówi jajko i pyta jak nazwiemy jajko gdy je 
ozdobimy/ pomalujemy- wtedy dziecku będzie łatwiej skojarzyć jajo z pisanką).

3. Zagadki z elementem ćwiczeń emisyjnych. 

Malutka, żółta kuleczka,
co właśnie wyszła z jajeczka
i pod kury skrzydełkami
posila się ziarenkami (Kurczątko/ pisklę).

Teraz głosem naśladujcie pisklę: pi...pi...pi...



Ten prawdziwy na śniadanie
wychodzi na łąkę.
Ten cukrowy raz do roku
ozdabia święconkę.

Głosem naśladujcie baranka: beee...beee...beee...

4. Zabawa z elementem toczenia – Ruchome jajko.

Turlanie jaj- (minimalna liczba graczy to 2 osoby)
Na podłodze lub na ziemi kredą narysuj koło lub wyznacz koło skakanką/ sznurkiem. Wewnątrz
koła ułóż czekoladowe jajka (lub drobne zabawki- które mamy w domu). Każdy z graczy otrzymuje
gotowane na twardo jajko (pisankę). Gracze po kolei podchodzą do koła i każdy z nich turla swoje
jajko. Przedmiot, którego dotknie jajko, wędruje do tego kto „zbił” dany przedmiot. Dzięki temu
w tej zabawie nie ma pokrzywdzonych, bo każdy coś zdobędzie.

*Dla chętnych zabawka „zrób to sam”

Do  wykonania  zabawki  należy  przygotować:  rolki  z  papieru  toaletowego,  rolki  z  ręczników
papierowych, tekturowe pudełko, nożyczki, klej, farby/ kredki/ pisaki. Do zabawy potrzebne będą:
jajka (mogą być czekoladowe) i łyżki.

Myślę, że na podstawie filmiku, każdy będzie w stanie wykonać tą „zabawkę”.                                  
https://www.facebook.com/Elsonidodelahierbaalcrecer/videos/vb.1410685775837362/13897501178
98629/?type=2&theater



Drodzy rodzice, Kochane dzieci!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych przesyłam najlepsze życzenia. Dużo zdrowia i do 
szybkiego zobaczenia.

Agnieszka Kot


