Propozycje zabaw dla dzieci z „Jaskółek”

1. Słuchanie opowiadania pt. "Komu potrzebne są święta"
Na wiejskim podwórku w przytulnym kurniku, mieszkało sobie śliczne kurczątko ze swoją
mamą - kurą i tatą kogutkiem. Mama kura uczyła się dreptad po podwórku i wygrzebywad
pazurkami z ziemi pyszne ziarenka i robaczki. Tata kogut pokazywał jak trzeba wskakiwad na
płot i piad donośnie - kukuryku. Oboje rodzice bardzo kochali swoje maleostwo. Aż nagle
któregoś dnia, a było to wiosną, kurczątko spostrzegło, że rodzice nie mają już dla niego tyle
czasu. Pii, pii...pobaw się ze mną mamo, prosiło kurczątko.
- Ko, ko, ko - gdakała kura, nie mam dzisiaj czasu, nie muszę znieśd dużo jajek, ko, ko, ko
Wielkanoc już blisko, pobaw się samo maleostwo. I kura poszła znosid jajka. Kurczątko
pobiegło do taty koguta, pii, pii, przez tę Wielkanoc nikt nie ma dla mnie czasu.
Komu w ogóle potrzebne są święta?
- Jak to bee - nie wiesz ? No to posłuchaj:
- Święta potrzebne są kwiatom, żeby mogły kolorami przystroid święta
- Święta potrzebne są mamusiom żeby mogły upiec pyszne wielkanocne ciasta, baby i
mazurki
- Święta potrzebne są tatusiom, żeby ukryd prezenty od wielkanocnego zająca
- Święta potrzebne są też dzieciom, żeby mogły zaczarowad jaja w kolorowe pisanki .
Aha! teraz już rozumiem, muszę szybko przeprosid rodziców, że byłem niegrzeczny, a potem
pobiegnę sprawdzid czy wszystko już gotowe do Wielkanocy. Do widzenia baranku.
2. Rozmowa na temat opowiadania.
3. Masażyk relaksacyjny na plecach ( dzieci wykonują go rodzicom, rodzice dzieciom ).
- Stary niedźwiedź mocno śpi. Śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest w kropeczkach (
uderzenie paluszkami kropki )
- Była tez w paseczki ( rysujemy paseczki )
- I wesołe krateczki ( rysujemy krateczki )
- Ta w malutkie ślimaczki ( rysujemy ślimaczki )
- I żółciutkie kurczaczki ( rysujemy kurczaczki - kółko, kółko, nóżki, dziobek
- Cii...wiosna, wiosna ach to ty ( całymi dłoomi )
4." Wielkanocne jajo" - praca plastyczna

Dzieci wg. własnego pomysłu na kartce papieru rysują jajo i ozdabiają dowolną techniką
( kredki, farby , flamastry wełna, bibuła, kolorowy papier, plastelina itd.)

Miłej zabawy 

