
Kwiecień: tydzień 2

06.04.2020 – 10.04.2020

Cele ogólne 

• wzbogacanie wiadomości na temat Wielkanocy,

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

• rozwijanie sprawności manualnej.

Cele operacyjne 

Dziecko: 

• wie, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku,

 • odpowiada na pytania dotyczące wiersza, 

Poniedziałek, 06.04.2020

Temat dnia: Koszyczek wielkanocny

Dzień dobry Skrzaciki!

Co tam u Was słychać? Dziękuję Wam bardzo za Wasze zdjęcia i wykonane prace😊 
Wszystkie są przepiękne! Ten tydzień będzie jeszcze inny niż wcześniejsze bo zbliżają się 
święta! Pewnie każde z nas spędzi je w mniejszym gronie, bez spacerów, odwiedzin, w 
domu ale spokojnie jeszcze zdążymy nacieszyć się  obecnością wszystkich babć, 
dziadków, cioć i wujków😊 teraz musimy zostać w domu i dbać o bezpieczeństwo swoje i 
innych biorąc udział w akcji #zostańwdomu . Wiem, że nie jest to łatwe ale damy rade!
😊😊

Tak jak już wspomniałam w tym tygodniu przygotujemy się do świąt 😊 Pośpiewamy, 
przygotujemy dekoracje i będziemy się dobrze bawić (przynajmniej mam taką nadzieję😊)
gotowi? Zaczynamy!

Chciałabym abyśmy ten tydzień przywitali piosenką, jestem pewna, że ją doskonale 
pamiętacie:

Witaj …(tutaj imię) /*2

Jak się masz? /*2

Wszyscy Cię kochamy / *2 

Bądź wśród nas! /*2 

Kiedy już rodzice Cię przywitali, teraz proszę przywitaj ich! Na pewno będzie im bardzo 
miło😊 

Genialnie! Mam nadzieję, że troszkę się rozruszałeś/łaś😊



Teraz proszę Cię , usiądź wygodnie i  uważnie wysłuchaj opowiadania             

 A. Widzowskiej:  „Wielkanoc”

– Kurko, proszę, znieś jajeczka, śnieżnobiałe lub brązowe,

ja z nich zrobię na Wielkanoc cud-pisanki kolorowe.

Do koszyczka je powkładam, z chlebkiem, babką lukrowaną,

potem pójdę je poświęcić z bratem, siostrą, tatą, mamą.

Przy śniadaniu wielkanocnym podzielimy się święconką

i buziaka dam mamusi, zajączkowi i kurczątkom.

„Śmigus-dyngus!” – ktoś zawoła, tatę wodą popryskamy,

mama będzie zmokłą kurką, bo to poniedziałek lany!

Ilustracje do opowiadania można zobaczyć na poniższej stronie: 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/
oa_ks_34/mobile/index.html#p=60

KONIEC

Jestem z Ciebie dumna! BRAWO!

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=60
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=60


Jestem pewna, że wytrzymanie w skupieniu tak długiego czasu nie było dla Ciebie łatwe 
– więc proszę wstań i przebiegnij pokój 5 razy (tylko ostrożnie😊) a potem podskocz 8 
razy jak najwyżej potrafisz! 

Teraz rodzice zadają Ci  kilka pytań na temat opowiadania:

 Z czego robi się pisanki? 
 Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego? 
 Co robimy w lany poniedziałek? 
 Co wam się kojarzy ze świętami wielkanocnymi?

Super! Widać, że uważnie słuchałaś/łeś wiersza😊

Zapraszam Cię teraz do pracy plastycznej😊 „Koszyczek wielkanocny” 

Koszyczek wraz z rodzicami  możesz pobrać i wydrukować tutaj:

https://drive.google.com/open?id=1Y0B4OdodFl3Ld1RrN9cVgXDkHNH1h73U

Jednak jeśli nie masz takich możliwości nie martw się 😊 Na pewno dacie radę 
narysować podobny! Powodzenia! 

Jeśli chciałbyś/łabyś podzielić się ze mną Twoim arcydziełem – proszę o zdjęcia na 
maila😊 z chęcią je zobaczę😊

I jak? Koszyczek gotowy?

https://drive.google.com/open?id=1Y0B4OdodFl3Ld1RrN9cVgXDkHNH1h73U


To zapraszam Cię do zabawy przy piosence o zajączku! 😊 

Piosenka do pobrania/ słuchania tutaj:

https://drive.google.com/open?id=16UVAMr88HKEA9AgtEtsuSi6ZRMCiwZsO

Kiedy mama lub tata włączą muzykę kicaj proszę, jak króliczek! A kiedy muzykę 
zatrzymają musisz szybko zatrzymać się i nie ruszać! Powodzenia!

Brawo! Co za skupienie na zadaniu! Super😊

Jeśli piosenka spodobała Ci się tutaj można pobrać jej tekst:

https://drive.google.com/open?id=1RWsi_OLcIVK9AsR7DP2VCrjrNFjdgztZ

Bardzo dziękuję Ci za udział w proponowanych przez mnie zabawach, radzisz sobie 
z nimi świetnie! 

Ciekawego dnia! I do jutra😊

07.04.2020 – wtorek

Temat dnia: Kraszanki, pisanki

Witaj! Dzisiaj zapraszam Cię do wspólnej zabawy rozpoczynając od wesołego , 
pisankowego masażyku, więc proszę usiądź wygodnie odwrócony/na plecami do mamy 
lub taty i zaczynamy! 

Pisanka (czyli TY😊) siadasz w siadzie skrzyżnym, rodzic siada za Tobą, w siadzie 
rozkrocznym, i na Twoich plecach rysuje wzory (np. paski poziome, paski pionowe, 
kropki, kratkę itp.) Następnie zamień się z mamą lub tatą miejscem i do dzieła! Rysuj 
wzory a rodzice niech spróbują zgadnąć, co malujesz na ich plecach😊 Powodzenia!

I jak Ci poszło? Mam nadzieję, że śmiechu było przy tym sporo😊 więc skocznie 
przechodzimy do kolejnego zadania!

Usiądź wygodnie i posłuchaj piosenki o pisankach😊 wsłuchaj się uważnie😊 Dasz 
radę! 3,2,1 – start!

Tutaj przesyłam link do piosenki:

https://drive.google.com/open?id=1I5Yl6cWkUs95vRPdses2awRsG9o1zc11

Jak również tekst:

https://drive.google.com/open?id=1-H3hXzTaA_UyoggIT-PizwMpJER6DMgi

Teraz proszę abyś spróbował / ła odpowiedzieć na pytania, które zada Ci mama lub tata:

 Co można namalować na wielkanocnych jajkach?
 Co było namalowane na każdej z pisanek w piosence?

https://drive.google.com/open?id=1-H3hXzTaA_UyoggIT-PizwMpJER6DMgi
https://drive.google.com/open?id=1I5Yl6cWkUs95vRPdses2awRsG9o1zc11
https://drive.google.com/open?id=1RWsi_OLcIVK9AsR7DP2VCrjrNFjdgztZ
https://drive.google.com/open?id=16UVAMr88HKEA9AgtEtsuSi6ZRMCiwZsO


Bardzo dobrze! 😊 To jeśli tak dobrze sobie radzisz, zapraszam Cię do stworzenia
Twojej własnej pisanki! Mama lub tata mogą narysować Ci kształt samej pisanki bo to

dosyć rudne a Ty ją proszę, udekoruj! Powodzenia😊 Żeby było Ci łatwiej przesyłam
kilka zdjęć przykładowych pisanek:😊

Jednak pamiętaj to ma być Twoja pisanka! Równie dobrze może być w Psi Patrol czy 
Strażaka Sama! Powodzenia  czekam na Wasze zdjęcia😉)

Pisanka gotowa? Brawo! Cieszę się😊

Ostatnim zadaniem na dzisiejszy dzień jest zabawa: Gdzie jest pisanka? Mama lub tata 
chowa pisankę (lub inny przedmiot) w dowolnym miejscu w pokoju. Ty na ten czas 
wychodzisz z pokoju bądź zamykasz oczy (bez podpatrywania 😉) następnie masz za 
zadanie odnaleźć pisankę na podstawie wskazówek rodziców. Jeśli znajdujesz się daleko 
od jajka, rodzice mówią: zimno, jeśli blisko – mówią: ciepło. Gdy będziesz bardzo blisko 
celu, mówią: gorąco. Po znalezieniu spróbuj proszę, określić miejsce jej ukrycia (na 
szafce, w pudełku itd. ) a teraz Twoja kolej! Schowaj ją przed mamą lub tatą i teraz to Ty 
dajesz wskazówki! Do dzieła! 😊

Dziękuję Ci za poświęcony czas i zapraszam na jutrzejsze pląsy😉 

Środa – 08.04.2020r.

Temat dnia: Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka



Witam Cię w kolejną środę!  Jak ten czas leci! Mam nadzieję, że jesteś gotowy/wa do 
zajęć😊 Dziś aby się rozbudzić proponuję gimnastykę 😊                    

Na pewno ją dobrze pamiętasz, dlatego pokaż rodzicom jak  sobie radzisz😊

Poniżej przesyłam link do piosenki:

https://drive.google.com/open?id=1UibRjNUd_py5d-OfoBlfEVtYGWafpl-6

Jeżeli nie masz możliwości wysłuchania piosenki – nie martw się - mam dla Ciebie
specjalne zadanie😊

Wysłuchaj wiersza i wykonaj ćwiczenia:

Nóżka lewa, nóżka prawa

Sport dla zdrowia ważna sprawa

Obie nóżki do kółeczka

Umiem skakać jak piłeczka

Ręce w górę, w przód i w bok

Teraz zrobimy przysiad i skok

Wszyscy wznosimy ręce do góry

Tak jak po niebie wędrują chmury.

Brawo! Zdania perfekcyjnie wykonane😊

Teraz proszę usiądź wygodnie w siadzie skrzyżnym i postaraj się proszę, wysłuchać
w skupieniu krótkiego opowiadania😊 na pewno Ci się uda!

M. Kownacka „Ogródek na oknie”

Już wszystkim zima dokuczyła. Wszyscy tęsknią do ciepła i zieleni.  Powiedziały sobie
dzieci:  –  Pierwsze  zieleninki  sadzimy do  skrzynki.  Jutro  będziemy  wysiewać  nasiona
pomidory i rzeżuchy, sadzić szczypiorek i pietruszkę. (…) Nazajutrz rano dzieci wsypały
Nasiona rzeżuchy do słoika i  zalały ciepłą wodą. Do skrzynek i  doniczek wyłożonych
skorupkami i napełnionych ziemią wysiały pomidory i przykryły je szybami – żeby ziemia
nie wysychała. (…) Dyżurni podlewali pilnie ziemię w skrzynkach i doniczkach. Najpierw
zaczęła kiełkować rzeżucha. (…) Szczypiorek, cebula i pietruszka szybko się zazieleniły, a
pomidory zaczęły wschodzić po ośmiu dniach. (…)

Super!  Skoro w takim skupieniu wysłuchałeś/łaś wiersza bez najmniejszego problemu
odpowiesz na poniższe pytania, zadane Ci przez mamę lub tatę, jeśli jednak zdarzy się,
że będziesz miał z czyś problem-  nie martw się rodzice na pewno Ci pomogą😊 

 Co postanowiły zrobić dzieci aby wiosna zawitała do ich sali?
 Jakie rośliny posadziły dzieci?
 Jakie warunki są potrzebne aby roślinki wyrosły?
 Jak roślina pierwsza zakiełkowała?

https://drive.google.com/open?id=1UibRjNUd_py5d-OfoBlfEVtYGWafpl-6


Brawo!! Jestem z Ciebie dumna! Skoro już tyle wiesz o sadzeniu roślin i prowadzeniu 
ogródka mam dla Ciebie zadanie specjalne, „dodatkowe”,  jeśli oczywiście masz taką 
możliwość zasadź nasionka lub cebulki jakiejś roślinki i stwórz własny „miniogródek”

Dziennik, gdzie możesz zapisywać informacje dotyczące Twojej roślinki można pobrać
tutaj:

https://drive.google.com/file/d/1-4uSwOw6M4mmAjBItcc-9WatDQeKXNcC/view

Jeśli jednak nie masz  możliwości zasadzenia roślinki – nie martw się, mam dla Ciebie
ciekawe ćwiczenie😊

Proszę abyś spojrzał/ała na poniższe obrazki i spróbował/ała określić który z nich
powinien być pierwszy, drugi, trzeci i czwarty… Jeśli będziesz miał/ała z tym problem

nic się nie martw – rodzice na pewno dają Ci wskazówki, jak rozwiązać te zadanie -  więc
nie przedłużam i powodzenia!

https://drive.google.com/file/d/1-4uSwOw6M4mmAjBItcc-9WatDQeKXNcC/view


Obrazki możesz pobrać i wydrukować tutaj:

https://drive.google.com/open?id=1xGOM6-VMJYOaWBEKYY8FIWZVImFNVnx6

Zadanie wykonane? Jestem pewna, że było to dla Ciebie bardzo łatwe😊

Na koniec tych zajęć zapraszam Cię do zabawy przy piosence „ Kurki trzy” 

Proszę poruszaj się po swoim pokoju próbując naśladować każdą z kurek😊 

Powodzenia!!!

Piosenkę można odsłuchać i pobrać tutaj:

https://drive.google.com/open?id=1e91xlcVLlF3l6ECHWZFdNYsTECNd7bGN

Natomiast słowa piosenki można znaleźć tutaj:

https://drive.google.com/open?id=1L7QyW7sUwHN1xnsFCxFSXHZ2Kx7YyxWV

Dziękuję Ci za dzisiejsze zajęcia i do jutra😊 

09.04.2020 – czwartek

Temat dnia: Motywy wielkanocne

Witam Cię w tych ostatnich dniach przed świętami😊 

Dziś zajęcia rozpoczniemy od zabawy słownej na podstawie 

wiersza B. Szelągowskiej Na podwórku. 

Proszę  abyś usiadł/ła wygodnie i uważnie słuchał/ła rodziców, którzy będą  recytowali 
wiersz, a Ty masz za zadnie powtarzać po nich sylaby. 

https://drive.google.com/open?id=1e91xlcVLlF3l6ECHWZFdNYsTECNd7bGN
https://drive.google.com/open?id=1L7QyW7sUwHN1xnsFCxFSXHZ2Kx7YyxWV
https://drive.google.com/open?id=1xGOM6-VMJYOaWBEKYY8FIWZVImFNVnx6


Gospodyni razem z dziećmi

święconkę szykuje.

O-ho, ho, ho!

O-ho, ho, ho,

jajeczka maluje.

Biega kurka po podwórku

i gdacze z radości.

– Ko, ko, ko, ko.

Ku, ku, ku, ku.

Wita wszystkich gości.

Kogut dumnie pierś wypina.

– Ko, ko, ki, ku.

Ale pięknie wyglądają

twe jajka w koszyku

Jestem z Ciebie dumna!😊 

To teraz proszę abyś poskoczył/ła 5 razy jak najwyżej potrafisz!

Następnie wyciągnij ręce i spróbuj dosięgnąć sufitu😊 

Na koniec zrób 5 przysiadów

Teraz proszę przypomnij sobie wierszyk, który razem recytowaliśmy w przedszkolu:

Jest w lesie chateńka

Przed chatką sarenka

Jest zając tam szary i drugi do pary,

Sosna jak wielkolud, maleńki krasnolud 

Pod grzybkiem się schował, zwierzątka rachował 😊

Masz dobrą pamięć! Super! 

Mam nadzieję, że już niedługo będziemy go wspólnie recytować w przedszkolu😉

Na koniec zajęć zapraszam Cię do wykonania zajączka wielkanocnego

(masz 2 formy wykonania zająca do wyboru : zajączek ze skarpetki bądź z kartki )



Opcja nr 1:

Potrzebna Ci będą: 

 skarpetka, jako wypełnienie można użyć ryżu (aczkolwiek ja żeby nie marnować 
jedzenia używam waty/wacików itd.)

 sznurek
 wstążka
 mazak (najlepiej czarny)

Krótka instrukcja:
1. Skarpetkę wypełnij watą/ wacikami/ szmatkami itd..
2. Zwiąż ją w połowie sznurkiem, 
3. „Uformuj główkę” i zawiąż znów górę
4. Podetnij z pomocą mamy lub taty gumkę skarpetki na „kształt uszu”
5. Dorysuj nosek i oczka
6. Przywiąż wstążeczkę

KRÓLICZEK GOTOWY! 😊

Nam wyszedł tak: 😊

Opcja nr 2:
Króliczek origami

Pobierz wzór tutaj:
https://drive.google.com/open?id=1bUWgrZW7rVysleA1WSIO66QfDA4BVroo

https://drive.google.com/open?id=1bUWgrZW7rVysleA1WSIO66QfDA4BVroo


I stwórz go według dołączonej instrukcji😊 
Powodzenia😊 jeśli chcielibyście się pochwalić Waszymi pracami zapraszam do 
kontaktu mailowego😊 m.olbrich@mp18.pl
Dziękuję Ci za ten poświęcony czas i życzę dobrego dnia!

Piątek - 10.04.2020
Temat dnia: Wielkanocne świętowanie

Witam Cię w ten wyjątkowy dzień😊 Normalnie spędzilibyśmy wspólnie
świąteczny poranek… Starszaki zaprezentowałyby świąteczne przedstawienie

dlatego chciałabym Ci pomóc się przenieść w podobny klimat 😊

Proszę usiądź wygodnie i posłuchaj wiersza B. Szelągowskiej Wielkanocny stół. 

Nadeszła Wielkanoc. Czas wielkiej radości!  
Już stół wielkanocny czeka na swych gości. 

Pełno na nim potraw: kiełbaska i żurek, 
baba lukrowana, tuż obok mazurek… 

Dom pachnie czystością, porządki skończone. 
Czas na odpoczynek. Wszystko już zrobione!

 Święconka na stole, a spośród pisanek, 
jak każe tradycja, wystaje baranek! 

To czas na życzenia, na chwile radości
 i niech w naszych sercach miłość ciągle gości.    

I jak ? podobał Ci się wiersz? Chciałbym aby rodzice zadali Ci kilka pytań, 
dotyczących Wielkanocy – na pewno znakomicie sobie poradzisz!

 Jakie potrawy znajdują się na wielkanocnym stole? 
 Dlaczego ludzie sprzątają przed świętami w domach?
 Co znajduje się w koszyczku ze święconką? 
 Dlaczego ludzie w czasie świąt są na ogół weseli i mili dla innych?

Super! Jestem zachwycona, jak sobie z tym poradziłeś/łaś😊 

To teraz zapraszam Cię do zabawy przy muzyce. Poproś mamę lub tatę aby włączyli Ci
piosenkę „Pisanki, pisanki” a Ty wg poleceń rodziców chodź na palcach, na piętach, na
paluszkach, chodź bardzo szybko, biegnij, chodź bardzo wolno😊 Powodzenia!

Link do piosenki:

https://drive.google.com/open?id=1I5Yl6cWkUs95vRPdses2awRsG9o1zc11

Następnie zapraszam Cię do zabawy zagadkowej na temat Wielkanocy:

mailto:m.olbrich@mp18.pl
https://drive.google.com/open?id=1I5Yl6cWkUs95vRPdses2awRsG9o1zc11
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Najpierw mama lub tata opowiedzą razem z Tobą, co jest na poniższych obrazkach by
następnie  przeczytać  kolejno  zagadki,  spróbuj  proszę  wybrać  odpowiedni  obrazek  i
spróbuj go nazwać😊



Oby  dzięki  ludzkiej  pracy  i  opiece  nieba  nigdy  na  twym  stole  nie  zabrakło...

(chleba)

Azorek radośnie przy koszyczku hasa, lecz nic z tego nie będzie.  Nie dla psa...

(kiełbasa) 

W cebulowych łupinkach lub w farbkach kąpane, w prześliczne desenie ręcznie

malowane. (jajka)

Może być z cukru, z gipsu lub z ciasta, lecz najważniejszy jest i basta!!! (baranek)

Sypka jak piasek, jak śnieżek biała, smaku dodaje już szczypta mała. (sól) 

Skromne listeczki, ciemnozielone, ale bez niego co to za święcone. (bukszpan)

Na koniec tych zajęć chciałbym abyś obejrzał/ła poniższe przedstawienie:

https://www.youtube.com/watch?v=GZPFoR7IzOw

Podobnie wyglądałby nasz wspólny poranek wielkanocny w przedszkolu😊

Mam nadzieję, że przedstawienie Ci się podobało😊

Na te bardzo specyficzne święta chciałam Ci życzyć dużo radości szczególnie  w

tych dniach,  dużo zabaw z rodzicami, wspólnych wygłupów, wielu rozmów

https://www.youtube.com/watch?v=GZPFoR7IzOw


telefonicznych z dziadkami i ciotkami, pewnie jakiegoś malutkiego prezentu od

Zajączka😉 tutaj możesz pobrać wzór listu do zajączka

https://drive.google.com/open?id=1A0sYspAVkI_AafY8CLziDQb0LwFCRBcK)

ściskam Was mocno, każdego z osobna

i mam nadzieję do szybkiego zobaczenia!

Życzę również Państwu byśmy wszyscy mogli spokojnie przeżyć te Święta, by

były one pomimo wszystko radosne i pełne nadziei  😊 a co najważniejsze byśmy

spędzili je razem … dużo zdrowia i spokoju😊

Dziękuję za aktywny udział w tych zajęciach, za zdjęcia maile😊

Przesyłam jeszcze lik do całego folderu – tam znajdą Państwo m.in.: wielkanocne 

memory do wydrukowania, kolorowanki i łamigłówki wielkanocne 😊 

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania zapraszam do kontaktu : 

m.olbrich@mp18.pl

Pozdrawiam,

Magda Olbrich
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