
06.04.2020r. poniedziałek 

Dzień dobry, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie!  

Kochane Dzieci! Mam nadzieję, że jesteście zdrowe i chętne do pracy. Część rodziców przesłała 

Wasze  piękne zdjęcia, podczas których dzielnie pracujecie! Super! Dziękuje! 

W tym tygodniu będziemy stale krążyć wokół tematu Świąt Wielkanocnych. A zatem zaczynamy:  

 

Przebieg zajęć: 

1.Witamy się piosenką (na melodię „Panie Janie”): 

„Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka) 

Jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy Cię witamy, wszyscy pozdrawiamy  

Bądź wśród nas, bądź wśród nas.”    

2.Komentujemy pogodę, którą widzimy za oknem. 

3.Dziś jest poniedziałek. Ten dzień oznaczony jest kolorem zielonym. Proszę poszukać wraz z 

dzieckiem koloru zielonego w swoim otoczeniu, na ubraniu. Zielony to też kolor Wiosny.  

Jeśli posiadają Państwo zieloną chustę, proszę kilka razy zakryć głowę, ciało chustą „Nie ma, nie ma 

(Imię dziecka) Gdzie jest??” i należy poczekać na reakcję dziecka, samodzielnie lub z pomocą niech 

ściągnie sobie chustę. I skomentować: „ O jesteś (imię dziecka)!!” 

4. Już niedługo będą Święta Wielkanocne. Te Święta zawsze obchodzimy jak jest Wiosna. Jednym ze 

zwyczajów  jest pisanie kartek z życzeniami świątecznymi do członków rodziny i znajomych. 

(proszę pokazać dziecku przykładową kartkę świąteczną (jeśli Państwo posiadacie)). Proszę ją opisać. 

Dziecko paluszkiem dotyka komentowanych fragmentów kartki.  

Drogie dzieci! Wysyłamy kartki świąteczne tym, z którymi nie możemy byś w święta, a których 

darzymy szczególną miłością i sympatią, życząc zdrowych, pogodnych świąt. 

Często na kartkach pojawiają takie symbole świąteczne (jajko – symbol życia, miłości i 

zmartwychwstania;  

sól – zdrowia i kondycji; chleb – dobrobyt; baranek – zwycięstwa Chrystusa.) 

5. Propozycja wykonania własnej kartki świątecznej: 

Potrzebne będą: kartka z bloku technicznego, papier kolorowy, farby,  klej, nożyczki, ewentualnie 

jakieś gotowe ozdoby wielkanocne (naklejki, kurczaczki). Proszę wykonać kartkę z tego co Państwo 

mają w domu.  



Kartkę z bloku technicznego złożyć na w pół. Na pierwszej stronie można przykleić jajko (wycięte z 

papieru kolorowego). Proszę wspólnie z dzieckiem jajko pokolorować, ozdobić. Technika dowolna.  

 

Wewnątrz kartki mogą Państwo napisać krótkie życzenia wielkanocne. Może mają Państwo PCS-y 

związane ze Świętem, to proszę przykleić.  

Następnie, dziecko  odciska swą rączkę (pomalowaną farbą) w środku kartki.  

 

Przykładowe pomysły na wykonie kartki świątecznej wraz z dzieckiem znajdują się tutaj: 

https://www.mamawdomu.pl/2013/03/kartki-wielkanocne.html 

Brawo! Powstała piękna kartka Świąteczna! Do kogo ją wyślemy??? (na te Święta to pewnie zdjęcie 

kartki można przesłać telefonem – pewność że dojdzie na czas). 

Mili Państwo, proszę wysyłajcie kartki dzieci na adres internetowy przedszkola.  

Serdecznie pozdrawiam! Sabina Makowska 
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