
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. 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: joannamanka0@gmail.com 

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

Przesyłam pierwszy plan  na 30.03.2021

Temat tygodnia: Wielkanoc

Temat dnia: Przedświąteczne porządki

DATA: 30.03.2021 (WTOREK)

 Cele główne: 
- rozwijanie mowy,
- rozwijanie logicznego myślenia,
- rozwijanie sprawności fizycznej, 
- rozwijanie sprawności manualnej.

 Cele operacyjne: 
Dziecko:
- odpowiada na pytania,
- wykonuje listę porządków świątecznych,
- bierze udział w zabawach ruchowych,
- ilustruje czynności ruchem,
- odpowiada na pytania do tekstu,

Pomoce do przygotowania przez rodzica w domu:  kartka A4, flamastry
lub kredki, karty pracy 

mailto:joannamanka0@gmail.com


Witam Was, kochane Dzieci !!   

Od dzisiaj będę się z Wami spotykać wirtualnie. Może ktoś z Was mnie 
pamięta. Nazywam się p. Asia i mam nadzieję że szybko spotkamy się z 
powrotem w naszym przedszkolu. Ale zanim to nastąpi musimy zostać 
w domku.

Na początku zabawy możesz przywitać się z rodzicami  piosenką(na pewno 
im się spodoba!) Jestem pewna, że dobrze pamiętasz słowa:

Wszyscy są, witam Was!

Zaczynamy już czas!

Jestem ja, jesteś Ty,

Raz, dwa, trzy!

Kochane  dzieci!!  Wielkimi  krokami  zbliżają  się  święta  wielkanocne.
Dzisiejszy dzień poświęcimy na … porządki! Lubicie porządki ? Oj nie
słyszę ? Niektóre z Was odpowiedziały „tak” bardzo cichutko   Przed
Wami kilka zabaw, które mam nadzieję przyniosą Wam dużo radości. 

Czy Wy przygotowujecie się jakoś do tych świąt ?? 
A może sprzątacie swoje pokoje?
Z pewnością Wasze mamusie myją okna ?? A może robi to tata?

My zaczniemy dzisiaj od porządków w naszej buzi.

1. Porządki Pana Języczka – ćwiczenia logopedyczne
Dziecko wykonują ruchy językiem ilustrując opowiadanie rodzica: 
- Pan Języczek "zamiatają" wszystkie kąty w buzi, 
- Pan Języczek maluje policzki wewnątrz,
- Pan Języczek myje okna – dziecko oblizuje najpierw górną, później
dolną wargę,
-  Pan  Języczek  maluje  podniebienie,  próbuje  namalować  na  nim
gwiazdki, 
-Pan  Języczek  sprząta  po  malowaniu  –  dziecko  ponownie  wymiata
językiem wszystkie kąty w buzi, 
- Pan Języczek wietrzy mieszkanie - dziecko nabiera powietrze nosem,
wypuszczają ustami.

Świetnie !!! Pierwsze porządki za nami 
Teraz czas na listę rzeczy do zrobienia w domku.



2. Plan świątecznych porządków
Dziecko  tworzy  z  pomocą  rodzica  listę  świątecznych  porządków  do
wykonania (czynności,  w których dziecko może uczestniczyć).  Rodzic
zapisuje je na kartce,  przed każdą czynnością rysując kwadrat (aby
dziecko  mogło  odznaczyć  czynność  po  wykonaniu).  Dziecko  może
wykonać  ilustracje  czynności  obok  każdego  punktu.  Następnie  listę
można  powiesić  w  widocznym  miejscu,  a  zadaniem  dziecka  jest
odznaczenie każdej wykonanej czynności po jej wykonaniu.

Mam nadzieję,  że  uda  Wam się  zrealizować  plan  świątecznych
porządków. Dajcie znać jak Wam poszło 
A  teraz  usiądź  wygodnie  i  posłuchaj  krótkiego  wiersza,  który
przeczyta rodzic.

3. Uważne słuchanie – Wielkie sprzątanie u krasnoludków.
Rodzic jednokrotnie czyta głośno i wyraźnie tekst wierszyka:
(autor nieznany)
Pod czerwonym grzybkiem, przy krzaczku poziomek,
mają krasnoludki swój malutki domek. 
Domek choć malutki zawsze jest czyściutki.
Sprzątają w nim co dzień małe krasnoludki. 
Jeden myje okna, drugi ściera kurze,
trzeci wielką miotłą zamiata podwórze. 

Następnie rodzic zadaje dziecku pytania:
- ilu krasnoludków sprzątało domek?
- co robił trzeci krasnoludek?
- gdzie stał domek krasnoludków?
- czy domek krasnoludków był duży, czy mały?

Brawo !! Świetnie odpowiedziałeś/łaś na wszystkie pytania!
Jak  widać  nie  tylko  ludzie  przygotowują  się  do  świąt  
Najważniejsze jest to, żeby sobie pomagać. Wtedy milo i szybko
płynie czas spędzony na sprzątaniu.

A teraz posłuchajcie krótkiego wierszyka o pewnej tradycji, którą
lubią wszystkie dzieci. 

4. Co to jest Śmigus-dyngus? 
Rodzic czyta dziecku wiersz Śmigus–dyngus (autorka: M. Terlikowska)

Wie o tym Tomek i Ewa,
Że w śmigus się wszystkich oblewa.
Ale czy trzeba Pawełka



Oblewać z pełnego kubełka?
Wystarczy małym kubeczkiem.
Dla żartu.
Dla śmiechu.
Troszeczkę.
Bo może wiatr chmurę przywieje
I wszystkich was deszczem obleje?

Rodzic  rozmawia  z  dzieckiem na  temat  zwyczaju  Śmigusa-dyngusa,
który  tradycyjnie  obchodzony  jest  w  Poniedziałek  Wielkanocny.
Zadaniem dziecka jest powiedzieć, czy zdania na temat tego zwyczaju
są prawdziwe, czy fałszywe. Dobrze, aby dziecko wyjaśniło, dlaczego:

 W  Śmigus-dyngus  powinniśmy  oblewać  wszystkie  napotkane
osoby wodą.

 W Śmigus-dyngus najlepiej oblewać wodą prosto w twarz.

 Według  zwyczaju,  oblanie  kogoś  wodą  w  Śmigus-dyngus
przynosi szczęście.

 Warto  w  Śmigus-dyngus  oblewać  wszystkich  wodą  z  pełnego
wiadra.

Kolejne zadanie pięknie rozwiązane!

Teraz  czas  na  trochę  ruchu.  Dzisiaj  proponuje  pobawić  się  w
GIMNASTYCZNE KOŁO FORTUNY  

https://wordwall.net/pl/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka

A teraz zabawa w kalambury 

5. Kalambury – jaka to czynność?
Dziecko na zmianę z rodzicem pokazują sobie jakąś czynność związaną
z porządkami przed świętami (np. odkurzanie, mycie okien, ścieranie

https://wordwall.net/pl/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka


kurzy, mycie podłogi, itp.). Zadaniem drugiej osoby jest odgadnąć, jaka
to czynność.

A na koniec to, co dzieci lubią najbardziej 

6.  Karta pracy, 
MISIE cz. 3, nr 56, 57.
PSZCZÓŁKI cz.4,nr 52,53.

Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci za udział w proponowanych 
zabawach. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia jutro 

                                                     Pozdrawiam Joanna Ziółkowska 


