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Witajcie kochane Plastusie,                                                                                                                                                                          widziałem Wasze prace są świetne . Cieszę się, że tak pilnie  pracujecie. Jesteście super.                                                                    Wiecie  jaki jest dzisiaj dzień to pierwszy dzień kwietnia czyli Prima Aprilis,  dzień pełen żartów, śmiechu oraz świetnej zabawy. Cały dzień może obfitował w dobrą zabawę, a uśmiech na twarzach wszystkich dzieci bezcenny. Prima Aprilis to jedyny w roku dzień, gdy wszystko jest możliwe i każdy śmieje się! Co oznacza prima aprilis?  Dziś możemy robić żarty bliskim, a nawet obcym - i nikt nie powinien się za to obrażać. Sami też musimy pozostać czujni i nabrać sporo dystansu. Żartownisie tylko czyhają na naszą nieuwagę!                                                                                                                                          Jest  jeszcze jeden dzień wesoły w święta - to Śmigus- dyngus inaczej zwany lany poniedziałek . Przygotowałem Wam kilka zadań do wykonania.   A więc do dzieła.                                                                                                                                                 Życzę wesołej zabawy                                                                                                                                                              Zajączek z Wielkanocnej Łąki                                                                                                                                                                  file_1.wmf

                                                                                                                                                                                Kubeł wody  M. Szeląg
– Trzymasz w rękach kubeł wody,                                                                                                                                                                             dla tradycji, dla przygody.                                                                                                                                                                                                                       – W śmigus-dyngus ciebie złapię,                                                                                                                                                                                     wodą z kubła cię ochlapię!  
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1. „Śmigus” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści. R.czyta treść utworu
Śmigus  M. Konopnicka
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.
R. zadaje dziecku pytania do wysłuchanego utworu: O jakiej tradycji była mowa w wierszu? Kto wstał rano? Czego się bała Panieneczka? Gdzie się schowała? Co zmoczyła Panieneczka?
2.  Prezentacje multimedialne:   Śmigus dyngus z Sisi i Fredim https://youtu.be/ZbLjuni0Kqw?t=5                                                                      Lany poniedziałek dawniej https://youtu.be/fKjx3akV02w?t=14           
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                                                                                                                                                                               3.  „Lany Poniedziałek” – rozmowa przy ilustracjach na temat tradycji związanych ze śmigusem-dyngusem. R. opowiada dziecku o zwyczajach i symbolice lania wodą. Wykorzystuje do tego celu ilustracje. Śmigus-dyngus nazywano inaczej „oblewanką” lub „Świętym Lejkiem”. W dawnych czasach nazwę śmigus-dyngus traktowano rozdzielnie. Śmigus oznaczał oblewanie wodą oraz uderzanie dziewcząt po nogach rózgą z palmy, natomiast dyngus oznaczał wręczanie datków stanowiących wielkanocny okup                                                                                                                file_4.wmf

                                                                                                                                                                              4 „Uciekaj przed zmoczeniem” – zabawa ruchowa. Dziecko stoi przed liną ułożoną w jednym końcu pokoju.  R. Pośrodku ,   trzymając w dłoniach wiaderko z kilkoma niebieskimi zgniecionymi w kulkę papierami (imitującymi wodę). Na sygnał R. dziecko biegnie do wyznaczonego celu, a R  stojący z boku „wylewa” na biegnące dziecko „wodę” z wiadra. Można zamienić się rolami
5 „Śmigusówki” – swobodne wypowiedzi dziecka, zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość.                                                                       –  Dziecko prezentuje własną śmigusówkę – opowiada o jej kształtach, kolorach, o tym skąd ją  ma.                                                                                                                                                                                                                          –  „Śmigusówki” – malowanie farbami akwarelowymi. Dziecko maluje farbami akwarelowymi sylwety śmigusówek, które mają różne kształty kolory wzory według własnej pomysłowości .
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                                                                                                                                                                  6„ Kto pierwszy napełni wiadro wodą?” – zabawa  R. stawia na środku stołu miskę z wodą i dwie szklanki, a obok dziecka i siebie stawia po jednym pustym wiaderku. Naprzemiennie – raz R., raz dziecko – rzucają  kostKą do gry. Osoba która rzuciła kostką, liczy kropki i wlewa do swojego wiaderka tyle szklanek wody, ile wyrzuciła kropek. Wygrywa ten, kto pierwszy napełni swoje wiaderko. Zamiast R. w grze może wziąć udział dwoje dzieci.
7. Dla chętnych  zabawy plastyczne Zajączki do wyboru -  https://youtu.be/oTrkPrCuCm4?t=3                                                             -   https://youtu.be/NB6NW868CqU?t=2

Życzę miłej zabawy                       
 kontakt z wychowawcą  e-mail:    j.steciuk@naszabajka.com   lub dostępne komunikatory

