
Dzisiejszy dzień rozpoczniemy od wiersza. Posłuchajcie.

„Wielkanoc”

Autor: Olga Adamowicz 
Wielkanocny baranek zamieszkał w koszyku,

Kolorowych jajek jest też w nim bez liku.
I smaczna szyneczka gotowa do święcenia,

Jeden drugiemu składa dziś życzenia.
Wielkanocne święta, o nich każdy pamięta,

Serce się raduje, uśmiech dziś króluje.
Dzwonimy do bliskich, kartki wysyłamy,

Choć mieszkają daleko, to o nich pamiętamy.
Do wspólnego śniadania z rodziną siadamy,

To, co poświęcone z koszyczka zjadamy.
Poniedziałek Wielkanocny to świąt drugi dzień,

Wszystkie dzieci już czekają, by móc wodą polać się.
Bo to przecież śmigus-dyngus – dużo wody trzeba,
Oby tylko nas nie skropił, jakiś deszczyk z nieba.

Wszystkim dużym i tym małym składamy życzenia,
Zdrowia, szczęścia i radości, niech Wam uśmiech w sercach gości,

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje, a bogaty zajączek prezentami obdaruje.
WESOŁYCH ŚWIĄT!

http://przedszkolankowo.pl

Rozmawiajcie  z dziećmi  na temat  wiersza,  wyjaśnijcie  wyrazy i  zwroty,  których dziecko nie
rozumie.  Zapytajcie  z  czym  im  się  kojarzą  Święta  Wielkanocne.  Tych  tradycji  jest  jeszcze
więcej. Zobaczcie. https://www.youtube.com/watch?v=PSMcPXs-1vM

Uporządkujmy te tradycje:

* wielkie wiosenne porządki w domu;

* święcenie palm;

* dekorowanie jajek;

* pieczenie mazurków;

* święcenie koszyczka;

* świąteczne śniadanie;

* śmigus- dyngus.

                              

http://przedszkolankowo.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=PSMcPXs-1vM


Wykonajcie z dzieckiem ozdobę wielkanocną.

Potrzebne będą: tekturowy talerzyk z wyciętym środkiem lub wycięta obręcz z tektury,
szablon jajka z tektury, które dziecko będzie odrysowywać,  kolorowe papiery, klej,

nożyczki, wstążka.

Źródło: www.pinterest.co.uk

http://www.pinterest.co.uk/


Obejrzyj dokładnie obrazki. Czy wiesz  co  one przedstawiają? Dopasuj do nich właściwe
etykiety. 

              Źródło grafiki: koralikizpomyslem.wordpress.com, Przepisy.pl, pixabay.com
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Pokoloruj cztery  pisanki.. 

Źródło grafiki: supercoloring.com



Preorientacja zawodowa – zawód malarz artysta i malarz pokojowy

Przyjrzyj się ilustracjom i spróbuj wskazać różnicę pomiędzy malarzami.  Którego z nich  
poprosiłbyś o namalowanie pięknego portretu?

Obraz: https://www.mojanorwegia.pl/ogloszenia_o_prace/malarz-s81140.html

Obraz: http://annageta.pl/index.php/projekt-mikolow/malarz-artysta/

Przyjrzyj się ilustracjom i powiedz, jakich przyborów użyje malarz artysta, a jakich malarz 
pokojowy. 

                       

Obraz:  https://www.canstockphoto.pl/komplet-malarstwo-przybory-r%C4%99ka-52464329.html

Obraz: https://www.klaverteam.com/jobs/malarz-praca-w-niemczech/

Opracowanie: Anna Ledwoch, Monika Kocot, Beata Urbaniak.

https://www.klaverteam.com/jobs/malarz-praca-w-niemczech/
https://www.canstockphoto.pl/komplet-malarstwo-przybory-r%C4%99ka-52464329.html
http://annageta.pl/index.php/projekt-mikolow/malarz-artysta/
https://www.mojanorwegia.pl/ogloszenia_o_prace/malarz-s81140.html

