Dzień dobry Wędrowniczki!!!
Witam Was serdecznie w poniedziałek!!! Przez najbliższe dni nasza zabawa i nauka będzie
odbywać się inaczej niż zawsze. Zamiast w przedszkolu będziecie teraz wykonywać zabawy
i zajęcia w domu z Waszymi rodzicami  Temat naszych zajęć w tym tygodniu to:
Święta Wielkanocne już tuż, tuż…
3,2,1 zaczynamy…
1. Pamiętacie zabawy z Panem Miłoszem? Słuchajcie uważnie i wykonujcie
wszystkie polecenia z pierwszej piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=bZnfkuZMQ9Q
2. Zabawa „Przygotowanie do świąt” – Dziecko pokazuje ruchem czynność, którą
wykonuje się w domu przed świętami np. pieczenie, krojenie, odkurzanie, mycie
okien, wycieranie kurzu. Rodzic odgaduje czynność, którą dziecko przedstawia
ruchem, potem następuje zmiana ról.
3. Posłuchajcie teraz Wędrowniczki wiersza:
W Wielkanocny poranek
Dzwonił dzwonkiem Baranek
A Kurczątko z Zającem
Podskakują na łące
Wielkanocne Kotki
Robią miny słodkie
Już wyjrzały z pączka
Siedzą na gałązkach
Kiedy będzie Wielkanoc
Wierzbę pytają.
A teraz odpowiedzcie na pytania dotyczące wierszyka:




Jakie zwierzątko dzwoniło dzwonkiem?
Jakie jeszcze zwierzątka występują w wierszu oprócz baranka?
Jakie święta zbliżają się do nas?

4. Proszę wykonać zadanie z książki strona 50-51.
5. Podczas zabaw w ogrodzie lub na spacerze proszę znaleźć coś zielonego, żółtego
i niebieskiego. Patrzcie uważnie w górę i pod nogi  Po powrocie do domu
narysujcie to, co znaleźliście na dworze.
6. Pamiętacie jaką mamy teraz porę roku? Zgadza się dzieci, mamy wiosnę. Proszę
wymienić wszystkie pory roku.
Brawo Wędrowniczki wykonaliście zadania, które przygotowałam dzisiaj dla Was 
Pracujecie bardzo ładnie  Pozdrawiam serdecznie p. Kinga

W tym tygodniu na języku angielskim będziemy poznawać słownictwo związane
z Wielkanocą:
- wielkanoc - Easter - wymowa pod https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=easter
- zając wielkanocny - Easter bunny wymowa https://www.diki.pl/slownikangielskiego?q=easter+bunny
- pisanka - Easter egg wymowa https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=easter+egg
- Easter basket - koszyk wielkanocny wymowa https://www.diki.pl/slownikangielskiego?q=easter+basket
link do piosenki pt;"B-U-N-N-Y"
https://www.youtube.com/watch?v=nZLIiq7B85g

W ramach ćwiczeń gimnastycznych proszę, aby dzieci wykonały:
5 pajacyków
6 przysiadów
3 pompki
4 skoki na jednej nodze, następnie zmiana nogi.
Pozdrawiam Was Wędrowniczki p. Luiza

