Propozycja dla 4 latków na 31.03.2021 ( środa)
Kochane Przedszkolaki ! Drodzy Rodzice!
Witam Was bardzo serdecznie. Szkoda, że nie możemy się spotkać , aby w miłej atmosferze
spędzić ten przedświąteczny czas. Aby umilić Wam pobyt w domu przygotowałam kilka
świątecznych zabaw. Zapraszam do ich wykonania. Myślę, że będziecie się świetnie bawić.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie – wasza pani Małgosia.
Temat : Kurczątko- wykonanie kurczaka techniką origami.
1.Zabawa ruchowa na powitanie „Witaj”
Witaj, witaj, jak się masz?
Teraz pokaż swoją twarz,
pokaż oczy, uszy, nos,
wszystkie części znasz!
Witaj, witaj, raz, dwa, trzy,
teraz szyję pokaż mi,
brzuch i plecy, pępek też,
mam go ja i ty!
Witaj, witaj, miło mi,
teraz pokaż swoje brwi,
czoło i bródeczkę też,
i dwa policzki!
Witaj, witaj, przybij pięć,
na zabawy mamy chęć,
nasze ciało rusza się,
więc wkoło się kręć !
2. Zabawa naśladowcza „W wielkanocnym koszyku”- rodzic recytuje wierszyk i pokazuje
gesty, a dziecko powtarza gest starając się zapamiętać słowa.
W wieklkanocnym koszyku
( dzieci tworzą „Koszyczek” z dłoni ułożonych na wysokości brzucha)
zwierzaków bez liku
jest baranek, jest kurczaczek
( piąstkami kreśli koław miejscu baranich rogów
następnie zgina ręce w łokciach i macha jak skrzydełkami)
i cukrowy zając skacze
( podskakuje)
kolorowe są pisanki
( zaciska dłonie w piąstki wyciągnięte przed siebie)
wielkanocne niespodzianki.

Wszyscy śmieją się wesoło
( rysuje palcami uśmiech )
i machają dzieciom wkoło
( macha do rodziców lub rodzeństwa jedna ręką)
ślą całusy i życzenia
( przesyła całusy, dotykając dłońmi ust)
ślą świąteczne pozdrowienia!
( macha do rodziców i rodzeństwa)
3. Zabawa „Jakie jest kurczątko?”
Dziecko trzyma w ręku małe kurczątko. Jego zadaniem jest podać jak największą liczbę jego
określeń np. małe, miękkie, żółte, puchate, malutkie, mięciutkie.
4. Ćwiczenia w szeregowaniu – Małe kurczątka i duże kurczęta.
Dzieci układają sylwety kurczątek od najmniejszej do największej; przeliczają je. Potem
układają sylwety od największej do najmniejszej

5. Wykonanie pracy plastycznej. Zaproponowanie wykonania kurczątka z kółek.
Drogi Rodzicu przygotuj do pracy plastycznej następujące elementy
- trzy żółte koła o średnicy : 8 cm, 5,cm, 3 cm (brzuszek, skrzydełko, głowa),
- dwa koła o średnicy 2 cm (ogonek)
- czerwony papier – cztery koła o średnicy 2 cm (łapki i dziobek).
- można jeszcze przygotować wyciąć kilka zielonych dowolnej wielkości




Składanie kół na pół (oprócz koła o średnicy 3 cm – z którego będzie głowa).
Przyklejanie na kolorowej kartce poszczególnych elementów według wzoru,
przyklejanie tylko tej połowy koła, która przylega do papieru. Najpierw brzuszek –
powstały ze złożenia koła o średnicy 8 cm; z lewej strony, u góry, przyklejenie głowy
– całego koła o średnicy 3 cm; pośrodku – dziobka – utworzonego z dwóch złożonych
czerwonych kółek o średnicy 2 cm, przyklejonych obok siebie na kształt dzioba. kół.
Pośrodku brzuszka przyklejenie skrzydełka – powstałego ze złożonego koła o średnicy
5 cm; po przeciwnej stronie głowy przyklejenie ogonka powstałego ze złożenia dwóch
żółtych kół o średnicy 2 cm, przyklejonych obok siebie; przyklejenie łapek
powstałych ze złożenia dwóch czerwonych kół o średnicy 2 cm u dołu brzuszka; pod
kurczątkiem przyklejenie zielonych kółek – trawy.

- Narysowanie ptaszkowi czarnym flamastrem oczka pośrodku głowy.

6. Zabawa słowna – rodzic wypowiada krótkie teksty , do których dziecko wymyśla rymujące
się zakończenia. Te zakończenia mogą być inne , ważne żeby się rymowały. Ja tylko podałam
propozycję ,ale dziecko może wymyślić inne zakończenia zdania.







Ten kurczaczek to malutki……( zwierzaczek)
To kurczątko to milutkie ….. ( pisklątko)
Mama kokoszeczka znosiła śliczne …. ( jajeczka)
Malutkie kureczki są jak żółciutkie ….. ( kuleczki)
Malujemy jajeczka w złote gwiazdki i ….. ( słoneczka)
Małe kurczaki mają mięciutkie ….. ( kubraczki)

7. ZADANIA OD WIELKANOCNEGO ZAJĄCA/ZADANIA DLA
WYBITNYCH/KREATYWNYCH – element zaskoczenia
- Sprawdź, co leży na stole w kuchni;
- Policz, ile jest krzeseł w pokoju;
- Powiedz, jaka jest pogoda;
- Czy coś stoi na parapecie?
- Stuknij w ścianę 4 razy;
- Skacz, jak wielkanocny zając;
- Zabecz, jak baranek!
- Zwiń się w kulkę, jak pisanka.
8. Pokoloruj pisanki wg wierszyka „Sześć pisanek”
Jajka w koszyczku wielkanocnym leżały,
Pisankami stać się chciały,
pierwsza jajko powiedziało :
w żółte romby chcę skorupkę całą!
Drugie –mówi nie czekając chwili:
w zielone kwadraty chcę być moi mili.
Trzecie szepnęło: będę wspaniałe,
Gdy w kółka czerwone ustroję się całe!
Czwarte na to też dodało:
w niebieskie trójkąty bym być chciało.
Piąte – z koszyczka się wychyliło

o półkola zielone dla siebie prosiło.
A szóste dotychczas cichutko siedziało
Pomysłu na wzór dla siebie nie miało...
(chętne dziecko układa wzór).
I już nie jajka, ale pisanki...
Miły koniec rymowanki!

9. „Zając” – zabawa ruchowa przy piosence Zadaniem przedszkolaka jest taniec i naśladowanie
ruchów zgodnie z treścią piosenki pt. „Zając”.
https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc )

