02.04.2021 - piątek
Temat: “Śmigus-dyngus”

Zadanie 1. “Które to jajko?” - zabawa badawcza.

Rodzic przygotowuje dwa jajka (1 ugotowane na twardo, 1 surowe) i prosi
dziecko, aby zastanowiło się, po czym można poznać, że jedno z nich jest
surowe, a drugie gotowane.
Następnie dziecko wprawia w ruch obrotowy oba jajka, obserwuje ich ruch
i określa, które z nich kręci się szybciej. Rozbija jajko i sprawdza czy miało
rację.
Gotowane jajko wiruje szybko, natomiast surowe - kołysze się i obraca wolniej.
Dzieje się tak, ponieważ jajko ugotowane ma stały środek, a surowe nie może
obracać się łatwo i szybko - jego płynny środek przesuwa się wewnątrz skorupki
na wszystkie strony.
Następnie zadaniem dziecka jest obranie jajka ze skorupki i wyjaśnienie
rodzicowi z czego zbudowane jest jajko (żółtko, białko, skorupka).

Zadanie 2. “Śmigus” - słuchanie wiersza Marii Konopnickiej.

“Panieneczka mała
Rano dzisiaj wstała:
Śmigus! śmigus!
Dyngus! dyngus!
Bo się wody bała.
Panieneczka mała
W kątek się schowała:
Śmigus! śmigus!
Dyngus! dyngus!
Bo się wody bała.
Panieneczka mała
Sukienkę zmaczała:
Śmigus! śmigus!
Dyngus! dyngus!
Choć się wody bała.”
Rodzic zadaje dziecku pytania:
- O jakim zwyczaju wielkanocnym opowiada autor wiersza?
- Jak inaczej nazywamy śmigus-dyngus?
- Czy można się obrażać, jak zostanie się polanym wodą?

Zadanie 3. “Wielkanocny koszyczek” - zabawa twórcza.
Zadaniem dziecka jest stworzyć swój wielkanocny koszyczek.
Metoda wykonania dowolna, może być narysowany, wykonany z plasteliny, z
papieru lub innego dostępnego materiału.
Przykładowe prace:

POWODZENIA!
ZADANIE DLA CHĘTNYCH!

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
*dodatkowe informacje:
https://dziecisawazne.pl/swiatowy-dzien-wiedzy-na-temat-autyzmu/

KOCHANE DZIECI, DRODZY RODZICE!
Tego dnia zachęcamy, aby wyrazić swoją solidarność poprzez ubranie w kolorze
niebieskim i stworzenie literki “A” w niebieskich barwach w formie pracy
plastycznej z dowolnych materiałów :)
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