Witam Was Wędrowniczki!!!
Wczoraj był czwartek wiec dzisiaj jest… brawo piątek 3,2,1… zaczynamy.
Dzisiaj odwiedził mnie kurczaczek i zostawił dla Was Wędrowniczki zadania do wykonania.
Po wykonaniu każdego zadania, otrzymacie element obrazka. Obrazek należy ułożyć w całość
i pokolorować.
1. Wymieńcie 3 oznaki wiosny.
(Mała podpowiedz  Przypomnijcie sobie, kto wraca z Afryki i czego pilnują nasze
krasnoludki w ogródku przedszkolnym.) Brawo, otrzymujecie pierwszy element do ułożenia.

2. Wymieńcie 3 zwierzęta, które symbolizują Wielkanoc. Teraz otrzymacie drugi element
obrazka.

3. Włóż do pudełka 10 klocków. Z pudełka wyciągnij 6 klocków i połóż na stole.
Ile zostało w pudełku klocków? Trzeci element obrazka możecie dołożyć.

4. Wymień 5 rzeczy znajdujących się w Twoim pokoju. Powiedz na jaką głoskę się zaczynają.
Bardzo ładnie pracujecie i otrzymujecie kolejny element.

5. Podziel na sylaby 5 zabawek, które znajdują się w Twoim pokoju. Przedostatni element
obrazka możecie dopasować.

6. Wymień w poprawnej kolejności dni tygodnia. Brawo, to już ostatni element układanki.

Udało się ułożyliście cały obrazek 
Pozdrawiam pani Kinga.

7. Zabawa - Zajączki wielkanocne.
Dzieci naśladują sposób poruszania się zajączków – całe dłonie mają oparte
na podłodze, podciągają nogi do rąk. Co pewien czas zatrzymują się, stają słupka –
wykonują przysiad, palce wskazujące trzymają przy uszach, rozglądają się na boki.
Potem zmieniają kierunek poruszania się.

8. Zabawa na doskonalenie orientacji w przestrzeni:
„Gdzie jest zajączek? ” Rodzic przygotowuje krzesło i kładzie pluszowego zajączka
(lub inna maskotkę) na siedzisku, następnie pod krzesłem, obok krzesła itp. Zadaniem
dziecka jest zastosować odpowiednie określenia dotyczące położenia maskotki:
na, pod, obok, po prawej, po lewej, przed, za. Można również wykorzystać 2 maskotki
i zastosować określenia pierwszy miś jest niżej, a drugi miś wyżej.

Powodzenia Wędrowniczki:) i do usłyszenia po Świętach:) pani Luiza

Wszystkim Rodzicom i Wam Wędrowniczki
życzymy z okazji Świąt Wielkanocnych
dużo zdrowia, uśmiechu
i zajączka ze smakołykami w koszyczku.

