
Witam Was moje bąbelki   

Przygotowania do świąt 
   Na powitanie proponuję przywitajmy się w języku angielskim- Hello children! Zaśpiewajmy razem 

piosenkę Hello Song for Kids https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU .  

   Cieszę się, że znowu możemy się spotkać w naszym Domowym Przedszkolu. Do you want to play?    

Czy chcecie się bawić? Jeśli tak to zapraszam na krótką gimnastykę przy muzyce:  Mini disco Veo Veo 

| Team4Animation https://www.youtube.com/watch?v=MJaia3iONK4 

   Już niedługo będą Święta Wielkanocne, będziecie szukać ukrytych przez zajączka prezentów,                          

a w poniedziałek wielkanocny będzie śmigus dyngus. Hura!  Tego dnia można troszeczkę polewać się 

wodą. Pamiętajcie do świąt należy się solidnie przygotować. Posłuchajcie „Bajeczki wielkanocnej”                    

o tym w jaki sposób słonko przygotowało się do świąt. 

 Proszę otworzyć prezentację pt.  „Misiowy Klub Bajkowy”, tam znajduje się nagranie- moja 

niespodzianka  dla dzieci. 

Odpowiedzcie na pytania i narysujcie lub napiszcie odpowiedzi. 

 Kogo najpierw obudziło słońce? 

  Kto był drugi? 

  Kto – trzeci? 

  Dlaczego słońce budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka?  

 Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?  

 Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych?  

Przed świętami wasi rodzice mają sporo pracy, aby wszystko należycie przygotować. Wy drogie 

Muchomorki możecie im pomóc! Spróbujemy przygotować plan prac. 

Plan 

1. Posprzątać swój pokój: posegregować zabawki, powycierać kurze.  

2. Przygotować kartki świąteczne, które możecie sfotografować i wysłać najbliższym. 

3. Wykonać pisanki. 

4. Wysiać rzeżuchę. 

Mam nadzieję, że zadania nie są trudne i będą wielkim wsparciem dla rodziców.   

Chwila dla relaksu propozycja zabawy dla całej rodziny. 

Proponuję teraz bardzo przyjemną zabawę dla całej rodziny. Polega na tym, że siadamy za sobą,                              

z nogami w kokardę. Jedna osoba wymyśla kształty i „maluje” je palcem na plecach osoby przed sobą, 

której zadaniem będzie odgadywanie „malowanych” kształtów. Można zamknąć oczy, żeby lepiej 

doświadczyć wrażeń dotykowych na swoich plecach. Masaż relaksacyjny i pobudzanie myślenia w 

jednym. 

Zapraszam do zabaw: 

 Karty Pracy str. 40 a, b 

 Kartki świąteczne. W załączniku( Szalony L13 -wzory do pokolorowania, Kartki świąteczne – 

propozycje) przesyłam kilka wzorów w jaki sposób można zrobić różne kartki  z szablonu 

jajka. Dorysowują różne elementy możecie stworzyć  obrazki: zajączka, kurczaczka, żabkę, 

tulipana itd. Kartki można wykonać różnymi technikami: rysując, malując, wycinając, robiąc 

mozaiki. Jeżeli się martwicie, że nie macie w domu potrzebnych materiałów poszperajcie w 

półkach i szufladach, a na pewno odkryjecie różne skarby: stare torebki po prezentach, 

wstążki, piórka itp.  

 Zabawa „Pomieszane pisanki”  - załącznik Szablony L 13 -łączenie w całość, domowe puzzle. 

Zajączek tak szybko skakał, że wszystkie pisanki z jego koszyczka się potłukły! Pomóżcie mu je 

poukładać. Tak przygotowane liczmany można również wykorzystać do: liczenia, 

porównywania liczebności, dodawania, odejmowania. Raz rodzice tworzą zadania dla dzieci, 

a potem zamieniamy się rolami i dzieci uczą rodziców.    

https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU
https://www.youtube.com/watch?v=MJaia3iONK4


 Zabawy na wolną chwilę: 

Świąteczne puzzle z dodawaniem 

https://www.grajteraz.pl/dzieci/easter-math-puzzles 

Pisankowe kółko i krzyżyk. 

https://www.grajteraz.pl/dzieci/easter-tictactoe 
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Misiowy Klub 

Bajkowy 
WIELKANOCNA BAJECZKA  



Święta! Święta! Święta! 



Piosenka wielkanocna 

 https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8 

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8









