
Kochane Motylki
Rodzice i Dzieci!

Wszyscy są? Witam Was!
 Zaczynamy, już czas!

                       Nasza galeria

                Prace Franka



Prace Mateuszka

Prace Roksanki



1. Przypomnij sobie piosenkę o Wielkanocnych świętach.  Spróbuj 
śpiewać razem z Misiem i Margolcią

https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ 

2. Mam nadzieję, że pomagasz Rodzicom w przygotowaniach do świąt. 
Czy robiłe/aś już porządki? Zobacz jak wyglądało sprzątanie w domu kota 
Filemona. Obejrzyj bajkę i opowiedz Rodzicom co przydarzyło się kotu.

 https://www.youtube.com/watch?v=8jAwhh9U81M 

3. Jednym z wielkanocnych symboli jest jajko. Zapraszam Cię do 
zrobienia prostego eksperymentu. Przygotuj z Rodzicem szklankę, ocet i 
jajko. Włóż jajko do szklanki i zalej octem, tak by przykryć całe jajko. 
Odstaw na cały dzień. Jutro zajrzyj co się wydarzyło?

4. Proponuję byście sami zrobili wielkanocnego baranka z masy solnej. Ja 
też takiego zrobię. Najprostrza masa solna to sól wymieszana z mąką w 
proporcji 1:1. Wody dodajemy stopniowo, powoli, tak, by uzyskać 
odpowiednią gęstość. Ciasto nie może być zbyt rzadkie, bo figurka nam 
się rozpłaszczy i zniekształci.

https://www.youtube.com/watch?v=npfpXBc_bDY 

Oczywiście nie trzeba lakierować jak w filmie, a nawet niemalowany 
będzie bardzo ładny. Wszysto zależy od tego jakimi środkami Państwo 
dysponujecie. Ucieszą mnie i na pewno nas wszystkich zdjęcia ulepionych
baranków:)

5. Czas świąt to także pieczenie różnych ciast. Zachęcam do angażowania 
dzieci w kucharzenie. To świetna zabawa, która daje ogromne możliwości 
rozwoju poprzez choćby zapamiętywanie kolejnych czynności, rozwijanie 
formułowania wypowiedzi, ćwiczenie mięśni dłoni. Dla chętnych 
zamieszczam film, na którym jeden z naszych Motylków przygotowuje 
ciasto z Mamą. Dziękuję za udostępnienie.
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 https://www.youtube.com/watch?v=8NeP6ot5Qr4 
https://www.youtube.com/watch?v=BShLYJ1AUp8 
https://www.youtube.com/watch?v=e9m7g6KkD1E 

 Drodzy Rodzice

Obejrzałam dziś i wysłuchałam bajki opowiadanej przez jednego 
z poznańskich dominikanów i bardzo mi się spodobała. Uważam, że ma 
ona absolutnie uniwersalne przesłanie, bez względu na nasz światopogląd. 
Jest to oczywiście tylko propozycja. Bajka trwa 20 min ale można sobie 
odsłuchanie podzielić na odcinki jeśli taka będzie potrzeba. Serdecznie 
polecam.         

https://www.youtube.com/watch?v=djLu3UHdzSc

                                                                                             

                                                                                       Do jutra
Wasza

Pani Jola
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