
Dzień dobry.  

Witam   wszystkie Smerfusie i Rodziców w kolejny poniedziałek  w naszym wirtualnym przedszkolu.  Jest 

to szczególny czas bo przygotowujemy się do świąt i tego właśnie będzie dotyczyła tematyka tego tygodnia. 

Dziękuję oczywiście za   relacje z waszych działań.  Za zaśpiewane piosenki. Łukaszku twój ogródek jest 

imponujący . Jesteście super!!!  Całuski dla wszystkich .  

Smerfiki  jak wasze „domowe fasolki” ? Ile już uzbieraliście? Komu udało się już zdobyć nagrodę? 

Wszyscy już gotowi na kolejne zadania?  Po śniadanku? Wypoczęci? Tak?  No to super to zaczynamy  

Smerfne zadania specjalne na poniedziałek: 

1. Zaczynamy tak jak w przedszkolu od piosenki z pokazywaniem  (MATERIAL GIRL) dzieci  ją znają i 

bardzo lubią.   

2.  Teraz trochę się poruszacie.  Bawicie się dalej w gimnastykę z kostką do gry . Rodzice Piszą , że 

bardzo wam się podoba . Cieszę się  

3.  Dzisiaj porozmawiamy sobie o zbliżających się świętach Wielkanocnych  .  Smerfy  wysłuchają 

opowiadania pt. „Bajeczka wielkanocna” . 

Po wysłuchaniu Smerfy odpowiedzą na kilka pytań: 

✅ Kto występował w bajeczce?  

✅ Co robiło słoneczko? 

✅  Do czego przygotowywało się słonko? 

4. Uczymy się  piosenki  pt.  „Wielkanoc” 

5.  „Wielkanocny koszyczek”-  (historyjka obrazkowa w załącznikach)dzieci  opowiadają po kolei co się 

dzieje na każdym obrazku z osobna, a następnie próbują opowiedzieć  całą historyjkę od początku do końca. 

Zadanie specjalne dla Was drodzy Rodzice , porozmawiajcie z dziećmi na temat tradycji świątecznych w 

Waszych domach , a następnie SMERFUŚ opowie mi  o nich. W jaki sposób? Nagrajcie wypowiedzi dzieci 

i prześlijcie. Stworzymy taki smerfny zbiór tradycji świątecznych  

5. Praca z książką : karta pracy nr 40 

6.  Polecam dzieciom do obejrzenia filmik „ Bajka o Wielkanocy?” 

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

7. Smerfy oglądają  teledysk ,,Kłótnia w koszyku”. 

https://www.youtube.com/watch?v=TQtfzbZL_vw&feature=youtu.be 

 Po wysłuchaniu  materiału, wymieniają kto wystąpił  w teledysku . 

8. Zabawy nasze kończymy zadaniem specjalnym dla Mamy, Taty i Smerfika.     

Zapraszam Smerfiki do obejrzenia filmiku o  samogłosce E. 

https://www.youtube.com/watch?v=a2CuqUlEPlE 

https://www.youtube.com/watch?v=CmtqWLGWHWQ
https://www.youtube.com/watch?v=TQtfzbZL_vw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a2CuqUlEPlE


  Nasze Smerfiki poznały już wszystkie samogłoski w oparciu o metodę symultaniczno- sekwencyjną naukę 

czytania prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej,  jednak teraz jest okazja do ich utrwalenia. Teraz kolej na trzecią 

, czyli „E””. 

Ucząc się samogłosek uruchamiamy prawopółkulowe przetwarzanie informacji. Zatem poznajcie dzisiejszą 

przygodę bohatera naszej historyjki .  

Rodzic mówi:  Lisek upadł i uderzył się. Co on mówi? (E) 

 

Podczas powtarzania  materiału  postępujemy według zasady: powtarzanie, rozumienie i nazywanie. Mamy 

już trzy karty dlatego możemy je wszystkie zaprezentować dziecku. Czytamy samogłoski, a dziecko po nas 

powtarza. Następnie sprawdzamy rozumienie pytając gdzie jest dana samogłoska. Dopiero na końcu dziecko 

ma za zadanie samodzielnie ją przeczytać. 

Po ćwiczeniach  Smerf otrzymuje starą gazetę z poleceniem Rodzica :”  

--Odszukaj i zakreśl jak najwięcej literek „ E”. 

- Nakreśl na kaszce literkę ( przygotowujemy talerzyk z kaszą manną, bądź mąką) 

Przesyłam również kartę pracy z literką „ E „ do ozdobienia przez dzieci .                                     

9. Pomysł na dzisiejszą zabawę dla całej rodzinki  to  zabawy ze słomką  (super zabawa oddechowa)   

Potrzebne nam są: kolorowe kartki i słomka .                                                                                                  

Porwijcie kartki na małe kawałki (około 1cm x 1cm). Zadaniem dziecka jest przenoszenie kawałków 

papieru za pomocą słomki. Można zrobić zawody, kto pierwszy przeniesie najwięcej kawałeczków.  

Możemy przy okazji poćwiczyć kolory – wybierając kolor karteczki do przeniesienia wciągając powietrze 

przez słomkę. 

 

Dziękuję za kolejne spotkanie i oczywiście czekam na relacje z wykonywanych zadań. 

Życzę dużo zdrowia i miłej zabawy, pozdrawiam Bożena Mroczek 

 

 

 

Bajeczka wielkanocna  

(Agnieszka Galica) 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane 
wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków. 
– Jeszcze chwilę – mruczały wierzbowe Kotki. – Daj nam jeszcze pospać, 
dlaczego już musimy wstawać? 
A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 
– Tak to już jest, że musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja 
mam jeszcze tyle roboty. 



Gdy na gałązkach siedziało już całe stadko puszystych Kotek, Słońce po-
wędrowało dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk, puk! I 
przygrzewało mocno. 
– Stuk, stuk! – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki 
wygramolił się malutki Kurczaczek. 
Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało 
czerwoną kokardką.  
– Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłby wstyd, gdyby Kurczątko 
nie zdążyło na Wielkanoc. 
Teraz słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało promykami 
świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało 
go za uszy i wyciągnęło na łąkę. 
– Co się stało? – zajączek przecierał łapką oczy. 
– Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za 
święta bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bar-
dzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś. 
– Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 
– Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zagubić w trawie. 
– Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 
I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem 
na szyi.  
– To już święta, święta – szumiały wierzbowe kotki (…) 
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