
Witajcie dzieci! Witajcie rodzice!

Przez pewien czas będziemy uczyć się w troszkę nietypowy sposób. Wierzymy w to, 
że wspólnie uda nam się przepracować ten czas najlepiej jak potrafimy.

W tym tygodniu będziemy przybliżać sobie tematykę związaną z Wielkanocą. 
Zachęcamy do wykonywania zadań, kontaktowania się z nami przez naszą pocztę 
służbową:

wtykalowska.pp2@golub-dobrzyn.pl

kandrykowska.pp2@golub-dobrzyn.pl

Propozycje zajęć  i ćwiczeń. 

Poniedziałek 29.03.21r. 

 „Kokoszka” 

1.  Proszę posłuchać wiersza Jana Brzechwy „Kokoszka smakoszka”

Adres do wpisania w wyszukiwarkę: https://www.youtube.com/watch?
v=0OCptSdWjWo

Oto tekst wiersza:

Szła z targu kokoszka-smakoszka,
Spotkała ją pewna kumoszka.
„Co widzę? Wątróbka, ozorek?
Ja do ust tych rzeczy nie biorę!”
Kura na to: „Kud-ku-dak,
A ja - owszem! A ja - tak!”

„No, co też paniusia powiada!
A taka, na przykład, rolada?
Toż nie ma w niej nic oprócz sadła,
Już ja bym rolady nie jadła!”
Kura na to: „Kud-ku-dak,
A ja - owszem! A ja - tak!”
„Lub weźmy, powiedzmy, makaron
Czy gulasz, czy rybę na szaro,
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Czy jakieś tam flaki z olejem…
O, nie! Takich potraw ja nie jem!”
Kura na to: „Kud-ku-dak,
A ja - owszem! A ja - tak!”
„Są ludzie, paniusiu kochana,
Co jajka już jedzą od rana.
Nie dla mnie są takie rozkosze,
Bo jajek po prostu nie znoszę!”
Kura na to: „Kud-ku-dak,
A ja - owszem! A ja - tak!”

Jeśli nie rozumiecie jakichś słów wierszu poproście rodziców o ich wytłumaczenie.

Odpowiedzcie na pytanie: Jakie dania lubiła Kokoszka – smakoszka?

2. Teraz posłuchajcie piosenki „Kokoszka smakoszka” w wykonaniu Michała Bajora, 
jest to interpretacja muzyczna wiersza. Jak widzicie tekst wiersza może posłużyć do 
stworzenia piosenki.  

Adres do skopiowania w wyszukiwarkę:

https://www.youtube.com/watch?v=HcWVnXC0_Xw&feature=emb_imp_woyt

Odpowiedzcie na pytania:

Czy utwór jest radosny czy smutny?

Jakie jest tempo piosenki szybkie czy wolne?

3. Potańczcie swobodnie do piosenki „Kokoszka – smakoszka” 

4. Teraz czas na prace plastyczną , zobaczcie jak można zrobić kurę z papieru.  

Instruktaż: https://www.youtube.com/watch?v=VZs-7KdsyjA

Jeśli nie macie żółtej kartki, pokolorujcie białą na żółto. Powodzenia

Wtorek 30.03.21

Pisanki 

1.Obejrzyjcie filmik edukacyjny „Dlaczego jajo jest symbolem Wielkanocnym?”
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https://www.youtube.com/watch?v=8dYCFjduB_8

2. Teraz zachęcam do wykonania własnej pisanki, przykłady znajdziecie tu:

https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE

Możecie jednak wymyśleć własny sposób na ozdobienie pisanki, tym co akurat macie 
w domu. Powodzenia

3. Zapraszam do swobodnego tańca przy piosence „Pisanki, pisanki…”

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

Środa 31.03.21

Zwyczaje Wielkanocne

1.Zachęcam do obejrzenia filmiku edukacyjnego o wielkanocnych zwyczajach. 

https://www.youtube.com/watch?v=8YparvyssW4

2. Proszę Was teraz o narysowanie jajka poprzez połączenie kropek oraz 
pokolorowanie go, jeśli rodzice nie mogą wydrukować kolorowanki, poproście ich o 
narysowanie lub spróbujcie narysować sami duże jajko i pokolorować je według 
własnego pomysłu.

Żródło: https://kolorowanki.net.pl/kolorowanki-wielkanoc/pisanka-po-sladiie/

Na tej stronie znajdziecie też dużo innych kolorowanek wielkanocnych. 

3. Teraz czas na ruch, zapraszam do zabaw ruchowych.

Zabawy ruchowe

https://www.youtube.com/watch?v=SruVR2fBQWE

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8
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Dodatkowo: możan posłuchac piosenki  „Wielkanocny stół” 

https://www.youtube.co//watchv=JMbbb=33gUtb

Życzymy Dzieciom i Państwu Świąt spokojnych, zdrowych, pełnych optymizmu
nadziei, że będzie lepiej

Wychowawczynie

Żródło: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-zukow/wesolych-swiat-wielkanocnych/
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