
01.04.2021 – czwartek

Temat dnia: Wielkanocne zwyczaje

Witam  Cię  serdecznie w ten piękny( mam nadzieję 😊)słoneczny dzień. I 
jak codziennie rano w przedszkolu zapytam:

 A jaki dziś dzień tygodnia? Kto wie? Wczoraj była środa.. więc dziś 
jest….czwartek tak czwartek. Możesz  teraz pochwalić się rodzicom ,że znasz 
wszystkie dni tygodnia!

 Proszę wymieniamy dni tygodnia,,, poniedziałek, wtorek, środa ….Brawo! 
Idealnie😊

Dodatkowo dziś rozpoczynamy nowy miesiąc  - kwiecień! Tak mamy 1 kwietnia 
czyli PRIMA APRILIS! W tym dniu można robić sobie żarty i nikt się dziś nie 
obraża😉 Także do dzieła! Wymyśl drobny żarcik żeby rozweselić mamę i 
tatę😊 Powodzenia!

Jak? Żarcik wymyślony😊 Na pewno! To teraz  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 zapraszam Cię do zabawy z kostką😊

Do zabawy potrzebujesz KOSTKI (znajduje się poniżej) . Zadaniem jest rzucenie 

kostką i nazwanie jaki wielkanocny symbol wypadł w rzucie kostką. Następnie 

proszę, podziel ten wyraz na sylaby.

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


Jeśli nie masz możliwości wydrukowania kostki spróbuj z pomocą mamy lub 
taty stworzyć ją sam! Na pewno Ci się uda😊

Brawo! Zadanie 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?

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

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


Nam roślinki urosły tak 😊:

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!

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 Ciebie i Twoich rodziców do krótkiego
masażyku😊 usiądź z mamą lub tatą wygodnie, obróć się do nich plecami,

zamknij oczy i wsłuchaj się w słowa wiersza, który mama lub tata będą czytali:

Masażyk relaksacyjny wg Z. Bogdanowicz
Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni:

Śniła mu się pisaneczka ta
 co cała jest w kropeczkach (uderzenia paluszkami- kropki)

Była też w paseczki (rysujemy paseczki)
I w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę)

Ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki)
I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek)

Cii... wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi). 

Mam nadzieję, że podobał Ci się masażyk? 😊  Super! To teraz zmiana i to Ty
masujesz mamę lub tatę 😊 Powodzenia! 

Dziękuję Ci za dzisiejszy dzień i zapraszam na jutro! 😊

 

02.01.2021 – piątek

Temat: Przygoda zajączka

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

świąteczne przedstawienie… dlatego chciałabym Ci pomóc się
przenieść w podobny klimat 😊

Usiądź wygodnie i wysłuchaj historyjki obrazkowej „Zajączki malują jajka”

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


Zbliżały się Święta Wielkanocne. Zajączki miały pełne ręce pracy, bo im kury z
okolicy niosły jajka. Kto je zliczy? (możesz je policzyć). Każda z kurek chciała, aby
jej  jajko kolorową było pisanką. Więc zajączki  pędzlem w lewo, pędzelkiem w
prawo - taka praca jest zabawą. Te w kwiatuszki, tamte w paski, uwijały się
Szaraczki.

Zajączek wiezie pomalowane jajka czyli pisanki na taczce, by oddać je kurom.

A teraz proszę spójrz na kolejny obrazek i spróbuj odpowiedzieć na  
pytania :



 - Co dalej się wydarzyło?
- Dlaczego zajączkowi wypadły pisanki?
- Co odczuwał zajączek?

 
Jednak … To nie koniec przygody!

Zobacz! Opowiedz, proszę mamie lub tacie co się znów przydarzyło 
naszemu Zajączkowi!

Co się stało?
- A co teraz przeżywał zajączek?
- Dlaczego zajączki miały pełne ręce roboty?



- Jakie jeszcze znasz zwyczaje wielkanocne?

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:

Jestem pewna, że dasz sobie radę! Zaczynamy!

Długie uszy mały ogon, bardzo jest nieśmiały

I z ogonkiem jak pomponik, przez zielone pola goni (zając)

Drugi zwierz całkiem mały, ma dwa rogi, cztery nogi

Z wełny kożuch na mróz srogi, trawę skubie cały ranek ten biały ...(baranek)

Żółciutkie kureczki za kurą się toczą.

Kryją się pod skrzydła gdy wroga zobaczą.(kurczaczki)

Kura je zniosła, mama przyniosła

Ugotowała i dzieciom dała.(jajko)

A jak nazywają się jajka, białe żółte ozdabiane

Na Wielkanoc darowane. (pisanki)

Brawo! Jesteś doskonale przygotowana/ny do świąt! Super!! 😊

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


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 (niestety już to takie kolejne święta…)

chciałam Ci życzyć dużo radości szczególnie  w tych dniach,  dużo zabaw z

rodzicami, wspólnych wygłupów, wielu rozmów 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

https://drive.google.com/open?id=1A0sYspAVkI_AafY8CLziDQb0LwFCRBcK
https://drive.google.com/open?id=1A0sYspAVkI_AafY8CLziDQb0LwFCRBcK
https://www.youtube.com/watch?v=GZPFoR7IzOw


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 😊

https://drive.google.com/drive/folders/1H_p1GpBX5o1HXX2bUd-

5rh4Uyjlsx5h9?usp=sharing

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania zapraszam do kontaktu : 

m.olbrich@mp18.pl

Pozdrawiam,

Magda Olbrich

mailto:m.olbrich@mp18.pl
https://drive.google.com/drive/folders/1H_p1GpBX5o1HXX2bUd-5rh4Uyjlsx5h9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H_p1GpBX5o1HXX2bUd-5rh4Uyjlsx5h9?usp=sharing

