Wtorek
Temat : „Pisanki’’.

1.Rozpoczynamy dzień od porannej gimnastyki :

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs

2. Słuchanie opowiadania M.Węgrzeckiej ,,Prosto z jajka’’.

Śpię. Śni mi się rozświetlona słońcem łąka. Rozchichotany motyl huśta się na
wysokim źdźble trawy. Fioletowe dzwonki grają na kroplach rosy. Stuk! Stuk!
Stuk! W stronę dzwonków leci pszczoła. Odwraca głowę, żeby popatrzeć na
motyla.
– Uważaj! – krzyczę do niej. – Z drugiej strony leci twoja przyjaciółka.
Stuk! Stuk! Stuk!
– Ko, ko, ko, kochane dzieci! Czas wstawać! – słyszę nagle. Ale po co wstawać?
Jest tak ciepło i miło… No, może trochę ciasno…
Stuk! Stuk! Stuk!
– Ko, ko, ko! Trudno. Wstaję.
Każdy, kto próbował stanąć w jajku, wie, jakie to trudne. Ale się nie poddaję.
Naprężam się i naprężam…
I nagle wpada mi do głowy genialna myśl – mięśnie to nie wszystko. Mogę
przecież ruszyć głową! Zaczynam dziobać. Najpierw delikatnie, potem coraz
mocniej i mocniej. W końcu skorupka pęka. Robię wielką dziurę i ostrożnie
wystawiam dziób na zewnątrz. Świat wygląda prawie tak samo, jak go sobie
wyobrażałem. Jest tylko trochę większy i bardziej hałaśliwy. No i w koło
podskakuje piszczący tłum żółtych opierzonych kulek. Ale to mnie akurat nie
dziwi, bo ja też jestem żółty. Wychodzę. I też podskakuję i piszczę.
Mama zagarnia nas skrzydłem i zaprasza na śniadanie. W samą porę, bo już w
dziobie mi zaschło od tego popiskiwania. Co sił w nogach biegnę do mojej
miseczki. Mama zagdakuje się ze śmiechu.
– Spójrzcie na tego piskacza – mówi, głaszcząc mnie po głowie – wielki jak
smok i pije jak smok. Dumnie prężę pierś i zanurzam dziób w wodzie. Bo ja
jestem kurczę Smok. Żółty Smok. I kiedyś będę wielki. I sławny.
3.Rozmowa z Rodzicem na temat przeczytanego tekstu.
Rodzic zadaje dziecku pytania:
 Gdzie spał kurczaczek ?
 Co mu się śniło ?

 Kto obudził kurczaczka ?
 W jaki sposób kurczaczek wydostał się ze skorupki ?
 Co zobaczył, gdy po raz pierwszy wyszedł na świat ?
 Dlaczego mama nazwała go smokiem ?

4.,,Kolorowe pisanki ''. Praca plastyczna dla dzieci. Dziecko z pomocą
Rodzica może wykonać pisankę zainspirowaną poniższymi ilustracjami.
Technika pracy do wyboru przez dziecko.

5. Wykonaj zadanie.

