
Kochani - już za tydzień Wielkanoc, najważniejsze święto chrześcijańskie.
Zapraszam do odsłuchania tej piosenki, która wprawi Was w dobry nastrój a 
także przypomni  nasze świąteczne zwyczaje.
https://youtu.be/KyeLlFX0p2g

 

Teraz krótki film z Maszą, która przygotowała swoim przyjaciołom wielkanocną 
niespodziankę.
https://youtu.be/cOLQ-1lSULM

 

Jeśli znajdziecie wolny czas, to mam propozycje jak go spędzić. 
Narysuj jajko na kartce A4. Następnie zdecyduj jaką techniką chcesz je 
ozdobić. Takie jajko może być wspaniałym prezentem dla najbliższej rodziny. 
Sposoby ozdabiania jajka :
•wyklejane plasteliną,
•ryż przyklejony do plasteliny,
•ozdobione skrawkami gazet lub kolorowego papieru, bibuły (wydzieranka),
•pomalowane farbami,
•obsypane brokatem,
•mozaika, czyli drobne elementy przyklejone obok siebie,
•tylko czarno-białe (dowolne wzory).

 
Wiersz Przebudzenie może być dobrą zabawą dla tych, którzy lubią aktorstwo.
Budzą się listeczki,  przeciągacie się
szemrzą wartko rzeczki, pokazujecie ręką wijącą się rzekę 
śniegi roztopione,  powoli kucacie i kładziecie się płasko na podłodze
w kałuże zmienione. udajecie, że skaczecie  w kałuży
Jaskółeczka czarna rozpościeracie  ręce jak skrzydła
strzałą niebo szyje,  latacie z  rozłożonymi skrzydłami
śpiewem wita wiosnę, nucicie wesołą piosenkę
gniazdko młodym wije. rękami imitujecie wicie gniazda
Motylek cytrynek dziarską przybrał minę, robicie zawadiacką minę
i w moje okienko puka leciuteńko pokazujecie w powietrzu kwadrat jako okno i 

pukacie w nie

https://youtu.be/KyeLlFX0p2g
https://youtu.be/cOLQ-1lSULM


  Teraz coś bardziej dynamicznego.

 Przenoszenie jajek to fantastyczna zabawa dla każdego. Jajko musi być oczywiście
ugotowane na twardo. Możecie ze sobą rywalizować na czas lub na precyzję w 
niesieniu jajka i omijaniu różnych przeszkód. Dla mistrzów dodatkowym 
utrudnieniem może byc zamkniecie oczu. Wtedy druga osoba kieruje tą z 
zamkniętymi oczami. 

Przygotuj  łyżki  i ugotowane jajka. Zabawa polega na przeniesieniu jajka z 
jednego miejsca, do wyznaczonej mety.  

  

Inna zabawa "jajeczna" to waletka lub wybitka.

Polega na wzajemnym stukaniu się jajkami ugotowanymi na twardo. Wygrywa
ten, którego jajko tzn. skorupka odniesie najmniej obrażeń. 

Można też  ugotowane jajka rzucać do siebie i łapać, zwiększając po każdym 
ich złapaniu odstęp pomiędzy graczami. Przegrywa ten, komu jajko upadnie 
na podłogę. 

Wesołej zabawy  

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, życzymy Wam  dużo radości z 
przebywania w gronie rodzinnym, wspaniałego, świątecznego nastroju, pysznego 
jajka i oczywiście mokrego dyngusa. 

Wychowawczynie świetlicy
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