
Drodzy Rodzice!

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 26 marca 2021
r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będę starała się
informować Państwa o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego

ograniczenia funkcjonowania naszej placówki; będę chciała możliwie wspierać ten
proces. Jak w ubiegłym roku w każdym tygodniu na naszej stronie internetowej będzie

pojawiał się plik do pobrania a w nim znajdą Państwo szczegółową rozpiskę zabaw i
ćwiczeń na kolejne dni tygodnia. W rozpisce tej będę polecenia kierowała bezpośrednio

do Państwa pociech, aby czuły się one dodatkowo zmotywowane do działania. Jeśli będą
Państwo mieli jakiekolwiek pytania czy też wątpliwości, co do realizacji planu zapraszam

do kontaktu mailowego: m.olbrich@mp18.pl

Będę starała się jak najszybciej odpowiadać na Państwa maile – będę dostępna
codziennie w godzinach 9 – 13. 

Przesyłam pierwszy plan – na  2 dni (30.03.2021- 31.03.2021r.)

Wielkanoc

30.03.2021 – 31.03.2021

Cele ogólne 

• rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą, 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

• zapoznanie z polską muzyką klasyczną,

 • rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk.

Cele operacyjne 

Dziecko: 

• wie, jakie obiekty znajdują się w najbliższej okolicy,

 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,

Wtorek , 30.03.2021

Temat dnia: Jajka wielkanocne

Dzień dobry Skrzaciki!

Co tam u Was słychać? Bardzo się już za Wami stęskniłam…Mam nadzieję, że ten czas 
szybko się skończy i znów będziemy wspólnie spędzać czas😊
Ten tydzień będzie jeszcze inny niż wcześniejsze, ponieważ przygotowujemy się do świąt 
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wielkanocnych! 😊
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. 

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  wykonaj gimnastykę buzi i języka😊             

Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 
Rodzic demonstruje ćwiczenia, a Ty je naśladuj. Powodzenia! 

 Jajko – dziecko otwiera i zamyka wargi, układając je tak, aby były 
zaokrąglone jak jajko. 

 Gorące jajko – dziecko nabiera powietrze nosem, a wypuszcza ustami, 
naśladując dmuchanie na jajka.

 Rogi baranka – baranek wielkanocny ma okrągłe rogi – dziecko rysuje 
językiem kółeczka, przesuwając jego czubek po górnej wardze i po dolnej 
wardze.

Jestem z Ciebie dumna! BRAWO!

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! Zapraszam Cię teraz do pracy plastycznej😊 „ Fantastyczna
pisanka” a tutaj przesyłam przykładów bardzo kolorowych pisanek😊



Pisankę wraz z rodzicami  możesz pobrać i wydrukować tutaj:

https://drive.google.com/file/d/17tg951IBEXb8Xz9fqIQCCiN0EAJZRDu8/view?
usp=sharing

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

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

I jak? Oryginalna pisanka gotowa?

To zapraszam Cię do zabawy przy piosence o zajączku! 😊 

Piosenka do pobrania/ słuchania tutaj:

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

31.03.2021 – środa

Temat dnia: Liczymy kurczątka

Witaj! Jak samopoczucie ? Jestem pewna, że wyspałaś/wyspałeś się i z chęcią 
wspólnie rozpoczniemy nowy dzień ! 😊 Zaczynamy!

 Dzisiaj zapraszam Cię do wspólnej zabawy rozpoczynając od obserwacji małego

kurczątka😊 Ty  oglądasz  obrazki,  a  mama  lub  tata  zadadzą  Ci  pytania  więc
przyjrzyj się uważnie😊 Powodzenia! 
Mama lub tata pyta:
– Jak wygląda kurczątko? 
– Czym, poza wielkością, kurczątko różni się od kury?

Perfekcyjnie poradziłaś/łeś sobie z tym zdaniem😊 BRAWO!

Dlatego zapraszam Cię do wesołego , pisankowego masażyku, więc proszę usiądź 
wygodnie odwrócony/na plecami do mamy lub taty i zaczynamy! 

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


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?

Bardzo dobrze! 😊 To jeśli tak dobrze sobie radzisz, zapraszam Cię do wykonania
kolejnej z naszych kart pracy😊

Kartę można pobrać tutaj😊

https://drive.google.com/file/d/1lA38eAQzQiHua--9h-3gCey1QOcIi4F1/view?
usp=sharing
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Jestem pewna, że zadanie było dla Ciebie łatwizną😊 

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😉

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
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