
 

Drodzy Rodzice, 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od poniedziałku 29 marca 

zajęcia stacjonarne w naszym przedszkolu zostają zawieszone. Oznacza to, że od 29.03.2021r. 

do 09.04.2021r. zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową będą prowadzone w 

sposób zdalny. Informujemy, że  codziennie będziemy udostępniały porcję zadań dla 

dzieci. Wszystkie zadania będą zgodne z realizowanym w naszej grupie programem oraz 

podstawą programową.  

Prosimy, aby na maila wychowawcy grupy tj. j.waclawik.sp5pyskowice@gmail.com  

wysyłali Państwo zdjęcia wykonanych przez dzieci zadań. Będzie to dla nas potwierdzenie, że 

materiał został przerobiony, a dzieci przyswoiły dane treści. Przypominamy, że podczas zajęć 

zdalnych wciąż na bieżąco realizujemy materiał, a przerobione treści uznaje się za 

przyswojone. Zwracamy się również z prośbą, aby nie wyręczać dzieci podczas wykonywania 

zadań czy uzupełniania kart prac. 

 

PONIEDZIAŁEK, 29.03.2021r. 

Temat tygodnia: WIELKANOC 

Temat dnia: Zwyczaje wielkanocne 

Prowadząca: mgr Jessica Wacławik, mgr Amanda Profus-Małkiewicz 

 

I Dzisiejszy dzień rozpoczniemy poranną gimnastyką ☺ Kliknijcie w link poniżej i 

wykonajcie proponowane w nim ćwiczenia przy muzyce: 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

 

II Wysłuchajcie wiersza Agaty Widzowskiej pt. „Wielkanoc”  i odpowiedzcie na pytania 

poniżej ☺  

 

Agata Widzowska „Wielkanoc” 

– Kurko, proszę, znieś jajeczka, 

śnieżnobiałe lub brązowe, 

ja z nich zrobię na Wielkanoc 

cud-pisanki kolorowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU


 

Do koszyczka je powkładam, 

z chlebkiem, babką lukrowaną, 

potem pójdę je poświęcić 

z bratem, siostrą, tatą, mamą. 

 

Przy śniadaniu wielkanocnym 

podzielimy się święconką 

i buziaka dam mamusi, 

zajączkowi i kurczątkom. 

 

„Śmigus-dyngus!” – ktoś zawoła, 

tatę wodą popryskamy, 

mama będzie zmokłą kurką, 

bo to poniedziałek lany! 

 

• Rozmowa na temat wiersza. 

− Z czego robi się pisanki? 

− Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego? 

− Co robimy w lany poniedziałek? 

 

Obejrzyjcie dodatkowo krótki filmik o zwyczajach wielkanocnych, który znajdziecie tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=E1j3X7cfHYk 

Opowiedzcie, jakie zwyczaje wielkanocne były wymienione w filmiku?  

 

Przygotujcie sylwety pisanek w różnych kolorach (proszę wyciąć je z kolorowego papieru 

albo pokolorować ☺). Następnie pobawcie się w dostrzeganie pisankowego rytmu i 

kontynuowanie go. Mama/tata będzie układał/a na dywanie ciąg rytmiczny z sylwet pisanek 

(np. pisanki – czerwona, zielona, niebieska, czerwona, zielona, niebieska, czerwona, zielona, 

https://www.youtube.com/watch?v=E1j3X7cfHYk


niebieska -trzy sekwencje).  Waszym zadaniem będzie głośne określenie ich kolorów oraz 

kontynuowanie dostrzeżonego rytmu. 

 

III Poćwiczcie wasze rączki kolorując wielkanocny obrazek (do wyboru):  

https://www.e-kolorowanki.eu/wielkanoc-kolorowanki/wesoly-pisklak/ 

https://www.e-kolorowanki.eu/wielkanoc-kolorowanki/zajaczek-i-pisanka/ 

 

Powodzenia!  

 

 

https://www.e-kolorowanki.eu/wielkanoc-kolorowanki/wesoly-pisklak/
https://www.e-kolorowanki.eu/wielkanoc-kolorowanki/zajaczek-i-pisanka/

