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Temat: „Już niedługo Wielkanoc...”.

1. „Pisanki do koszy” – zabawa matematyczna.

I WARIANT:

Rodzic  umieszcza  na  dywanie  koszyk  wielkanocny/emblemat  koszyka  wielkanocnego  i  kilka

pisanek/emblematy pisanek. Następnie umieszcza na koszyku kartonik z kropkami i prosi dziecko,

by włożyło do koszyka tyle pisanek, ile jest kropek. Następnie wspólnie liczą kropki i pisanki, by

sprawdzić poprawność wykonania zadania (można również kłaść pisankę koło każdej kropki, by

sprawdzić, czy jest tyle samo). 

II WARIANT: (rozwijanie logicznego myślenia)

Rodzic podnosi wybrany kartonik prezentujący wzór i kolor na pisance. Natomiast dziecko podnosi

do góry tą pisankę, która spełnia podane kryterium, np. 

KARTONIKI DO ZADANIA SĄ NA 7 STRONIE.













DO II WARIANTU:



2. „Wielkanocne porządki” – ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.

Rodzic  czyta  bądź  opowiada  bajkę  logopedyczną  i  pokazuje  ruchy języka  –  dziecko  te  ruchy

naśladuje. 

Pewnego dnia zajączek postanowił zrobić wielkie wielkanocne porządki.  Najpierw

umył dokładnie ściany (język przesuwa się w stronę policzków po ich wewnętrznej

stronie). Potem umył sufit (język przesuwa się po podniebieniu). Podłoga też była

bardzo brudna, więc umył ją dokładnie (język przesuwa się po dnie jamy ustnej).

Okna też musiały zostać umyte. Najpierw zajączek umył je od zewnątrz, a później od

środka (język wędruje  po  stronie  zewnętrznej  zębów,  a  potem po  ich  stronie

wewnętrznej). Wyprał firanki (przewracanie języka)  i  powiesił  je na czyściutkie

okienka (dotykanie językiem każdego górnego ząbka).  Wreszcie umył schody w

przedsionku (język  przesuwa  się  w  stronę  dolnej  wargi  i  wysuwa  na  brodę).

Komin też musiał zostać wyczyszczony (język wysuwa się w kierunku wargi górnej

i nosa).  Wytrzepał dywany (język wykonuje szybkie ruchy w górę i w dół). Na

koniec pootwierał wszystkie okna, by przewietrzyć dom. Do domu wpadł wiatr (dzieci

nabierają powietrze  nosem i  wydmuchują ustami). W tak posprzątanym domu

można z uśmiechem malować pisanki (szeroki uśmiech najpierw bez pokazywania

ząbków, później z pokazywaniem zębów).

3. „Wykluły się kurczęta” – ćwiczenie percepcji wzrokowej. 

Dziecko  łączy  linią na  karcie  pracy  dwie  połówki  jaj.  Jako  wskazówkę  wykorzystują  kształt

pęknięcia. Połówki tego samego jaja koloruje na ten sam kolor. Następnie zamacza palec w żółtej

farbie  i  odbija  na  dole  strony  tyle  śladów,  ile  jest  całych  jajek.  Gdy  farba  wyschnie,  rysuje

pisakami oczy, dzioby i nogi wyklutym kurczętom.





4. „W koszyczku” – rozwijanie logicznego myślenia. 

I. Rodzic rozkłada przed dzieckiem wymieszane obrazki przedstawiające koszyczek wielkanocny

przystrajany przez dziecko. Dziecko układa je w odpowiedniej kolejności. Za każdym razem mówi,

co nowego pojawiło się w koszyczku. 

II. Następnie dziecko otrzymuje kartę pracy. Ustala kolejność obrazków, rysując w kwadracikach

odpowiednią liczbę kropek. Na ostatnim obrazku dorysowuje kokardkę i koloruje obrazek.

MATERIAŁY DO ZADANIA ZNAJDUJĄ SIĘ PONIŻEJ:









5. Praca plastyczna

I  PROPOZYCJA  –  rolki,  talerzyki,  kolorowe  kartki,  farby,  bibuła,  klej,  nożyczki,  drucik

kreatywny, pompony, żółte piórka.



II  PROPOZYCJA –  słoik,  farba,  kolorowa bibuła i  kartki,  butelka plastikowa,  klej,  nożyczki,

piórka, drucik kreatywny, pomponik, kolorowy makaron


