
CZWARTEK 09.04.2020

KOCHANE DZIECI

Kurczaczek wielkanocny to jeden z najmilszych i najbardziej uroczych symboli Wielkanocy. Jego 
żółty kolor oznacza radość i kojarzy się ze słońcem. Nie sposób wyobrazić sobie świąteczne 
dekoracje bez tego puchatego maleństwa. 

ŻÓŁCIUTKI  KURCZACZEK

Zapraszam rodziców oraz dzieci do zabawy i wykonania naszej pracy. Zachęcam do używania 
książki do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: rolka po ręczniku papierowym, żółta farba, nożyczki, 
karton pomarańczowy, zielony i biały, żółte piórka (jeśli nie masz piórek to również żółty karton)

,,ŻÓŁTY KURCZAK”- posłuchajmy razem piosenki i spróbujmy odpowiedzieć na pytania.

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg 

Czy już wiesz?                                                                                                                                        
Kto występuje w naszej piosence? (kurczak)
Z czego wykluwa się(wyskakuje) kurczak? (ze skorupki)
Kto pilnuje kurczaka? (mama kura)
Jakie dźwięki wydaje kurczak? (pi pi pi)
Jakiego koloru jest kurczak? (żółty)
Co je kurczak? (ziarenka)
W jakie święta znajdziemy kurczaka w koszyczku? (w Święta Wielkanocne)

ZABAWA RUCHOWA - dzieci (kurczaki) uciekają na czworaka przed mamą (kotem). Kot się 
zatrzymuje, dzieci mogą odpocząć (siadamy na podłodze). Zabawę powtarzamy. 

https://www.youtube.com/watch?v=SE8-tteo9wg


Kot postanowił wybrać się na spacer. Przed sobą ujrzał rzeczkę.  Bardzo chciał przejść na drugi 
brzeg więc musiał poszukać mostka (ułożony kocyk jak wąski mostek).  Kot zaprosił dzieci – 
kurczaki, by przeszły tak, jak on. Dzieci przechodzą po wąskim mostku i bawią się razem. Zabawę 
możemy powtórzyć.

ŻÓŁCIUTKI KURCZACZEK-  z rolki po ręczniku papierowym odcinamy dwa kawałki: 
większy - 8 cm, mniejszy – 5cm. Malujemy je palcami, żółtą farbą i  pozostawiamy chwilę do 
wyschnięcia. 
W tym czasie wycinamy pomarańczowy dziób, łapy, zieloną trawę (w kształcie chmurki)  i białe 
oczy. Szykujemy dwa żółte pióra na skrzydła (mogą być wycięte z kartonu). Układamy 
posmarowaną klejem, mniejsza rolkę na środku  większej (należy chwilę przytrzymać aby obydwie 
części dobrze się skleiły). Na głowę kurczaka (mniejsza rolka) naklejamy oczy i dziób. Na oczach 
malujemy markerem czarne kropki. Do górnej części tułowia (większej rolki) przyklejamy 
skrzydła- piórka. Pod tułowiem nogi. Postawmy naszego kurczaka na zielonej trawie- przyklejamy.

GRATULACJE! PIĘKNY ŻÓŁTY KURCZACZEK.

GOTOWE. Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com


