
WITAMY WAS KOCHANE DZIECI Z GRUPY ZAJĄCZKI!!!

Pozdrawiamy Was serdecznie. Przesyłamy uściski i buziaki.                           
Dziś także tematyka  Świąt Wielkanocnych.

31.03.2021r ( środa)

TEMAT ZAJĘĆ  NA DZISIEJSZY DZIEŃ: Wielkanocne tradycje.



1. Z obchodami Świąt wielkanocnych wiążą się  zwyczaje i tradycje. 

Popatrzcie  na  obrazki  i  przeczytajcie  wspólnie  z  rodzicami  informacje  
na obrazkach.







       2.  Rozmowa z dziećmi na temat obchodzenia Wielkanocy.

-  Czy znacie jakieś  tradycje związane z Wielkanocą? 

-  Jakie dni wchodzą w skład Świąt Wielkanocnych? Jak się nazywają?

-  Jak obchodzą Święta  dzieci? 

    3.  „Wielkanoc  inaczej”  –  rozmowa  na  temat  obchodzenia  świąt
w różnych miejscach świata.

 USA , wyścigi jajek



 Francja , robienie gigantycznego omleta

 Finlandia, dzieci przebierają się za czarownice



 Bermudy – robienie latawców

Czy pamiętasz w jakim kraju robią gigantycznego omleta?

4. Rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej dziecka.

„Mój pomysł  na nową tradycję  wielkanocną”,  pomyśl  jaką nową tradycję
można zaproponować innym?
Może  to  być  tradycja,  która  będzie  od  teraz  w twojej  rodzinie.  Może  to
będzie…?

5. Obejrzyj film edukacyjny „ Tradycje  Wielkanocne”

https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg

6. Piosenka do rysowania. Słuchając piosenki narysuj  kurczaczka.

https://www.youtube.com/watch?v=sMY7O3URwy4

https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg
https://www.youtube.com/watch?v=sMY7O3URwy4


7. Teraz  nieco  trudniejsze  zadanie.  Narysuj  kolejnego  kurczaczka.
Możesz obejrzeć wskazówki „Jak narysować kurczaczka?”

https://www.youtube.com/watch?v=fFvixdpdsjc

https://www.youtube.com/watch?v=fFvixdpdsjc


8. Ozdabianie jajek
Polska tradycja to robienie pięknych pisanek.  Malowanie ich, oklejanie. 

Najłatwiejszy sposób to naklejenie gotowych naklejek kupionych        
w sklepie.

Można pomalować jajka farbami



Możemy także barwić jajka naturalnym składnikami



9. Zabawa  ruchowa  przy  muzyce  Modesta  Musorgskiego  „Taniec
kurcząt w skorupkach”.

Muzyka do zabawy 

 https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84

Dzieci  zamieniają  się  w  kurczątka,  które  przy  nagraniu  muzyki
wykluwają się jajek i wyruszają zwiedzać świat. Dzieci ruchami ciała, mimiką 
i  głosem najpierw naśladują  kurczątka  zwinięte  w jajeczku,  następnie  wolno
zaczynają się poruszać, prostują się, wyciągają łapki i głowy – wykluwają się ze
skorupek. Potem wyruszają w drogę, idą, kołyszą się na boki. 
    

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ
I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU.
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