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„Wielkanocna baba” - słuchanie wiersza D. Kossakowskiej
Wielkanocna baba stoi na stole,
cała w lukrze cukrowym.
Są przecież święta, więc wystrojona
stoi w ubraniu nowym.
Wokół niej bazie oraz baranek,
a w koszyku z wikliny
mnóstwo pisanek.

Rozmowa na temat wiersza.
-Jakie ciasto stoi na stole?
-Jak wygląda baba wielkanocna?
-Co stoi na stole obok baby wielkanocnej?

Baba wielkanocna – praca plastyczna.
-Dzieci rysują na białej kartce kształt babki wielkanocnej i kolorują ją.
-Wycinają babkę i przyklejają na złożonej na pól serwetce z motywem świątecznym.
-Ozdabiają babkę motywami wyciętymi z kolorowego papieru (np. kurczakami, 
baziami,    kwiatami, itp.).

„Świąteczne życzenia” - zabawa słowna.
Próby samodzielnego formułowania życzeń.

„Królik – kuzyn zająca” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej
Królik Wawrzyniec jest kuzynem zająca Leopolda, który mieszka w lesie.
Wawrzyniec często słyszał jak to Leopold opowiadał o Wielkanocy. Wtedy
wszystkie dzieci czekają na prezenty od zajączka, stawiają figurki zajączka w owsie, 
przy baziach. Zając mówi, że jest bardzo ważny w czasie świąt wielkanocnych. 
Królik zastanawiał się co tu zrobić, aby wszyscy mówili, że on też jest ważny w 
czasie świąt, a może nawet ważniejszy od zająca. Wawrzyniec myślał przez trzy dni z
rzędu, aż przyszedł mu do głowy pomysł znakomity.
- Zacznę od malowania jajek – pomyślał królik. Dostał ich bardzo dużo
od zaprzyjaźnionej kury i zabrał się do roboty. Kiedy były gotowe włożył je do 
koszyka i poszedł w odwiedziny do znajomych. Jak myślisz, jakie wielkanocne 
zabawy urządził królik Wawrzyniec?

Rozmowa na podstawie opowiadania.
- Czyim kuzynem jest królik Wawrzyniec?
- Co o Wielkanocy mówił zając Leopold?
- O czym marzył Wawrzyniec?
- Jaki pomysł przyszedł mu do głowy?
- Od kogo Wawrzyniec wziął jajka?
- Do kogo Wawrzyniec poszedł z jajkami?



„Jakie wielkanocne zabawy urządził królik?” – omówienie obrazków.
Karta pracy, cz. 3, s. 70.   6-latki
                     cz. 3, s.58.    5-latki
Dzieci wypowiadają się na temat obrazków, opisują zabawy królika, nadają tytuły 
poszczególnym obrazkom.

5- latki 

https://drive.google.com/open?id=1etOjfnePEekvSrX2Y9xf5zj1AJyM6rN6

6- latki 

https://drive.google.com/open?id=1wwbVPCYuzqMKGnRiwj28Xpx2420fkg_Q

DODATKOWO JESZCZE
Karty pracy cz. 3, s. 68, 69, 71 dla 6-latków
                    cz. 3, s. 56, 57, 59 dla 5-latków

POZDRAWIAM SERDECZNIE WSZYSTKIE DZIECI I RODZICÓW 
ŻYCZĘ RADOSNYCH A PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWYCH ŚWIĄT

WIELKANOCNYCH
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