
Witamy Was kochane dzieci oraz Rodzice  bardzo serdecznie
w te ostatnie dni wiosennego marca. Przyszło nam niestety spotkać
się  w  innych  okolicznościach  niż  nasze  ukochane  przedszkole.
Wierzymy mocno, że mimo to będziecie się fajnie bawić i owocnie
spędzać czas, a przy tym poznawać bliżej otaczający nas świat 
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Kochani  w  tym  tygodniu  proponujemy  Wam  tematykę
świąteczną, gdyż jak zapewne wiecie dużymi krokami zbliżają się
Święta Wielkiej Nocy.
                                                                                   

Ciekawe  jesteśmy  czy  przyjdzie  do  Was  Zajączek  Wielkanocny?  
Co  Wam  przyniesie…?  Czy  schowa  w  ogrodzie  czekoladowe
jajeczka…?? Opowiecie nam o tym przy najbliższej okazji 

Na początek zapraszamy na zabawę pt.   „Wielkanoc”  .   

Spróbujcie  w  tym  tygodniu  oraz  w  czasie  świąt  poćwiczyć
uwagę  i  narysować  (lub  napisać)  co  możemy  poczuć,  zobaczyć,
usłyszeć czy posmakować – powodzenia 





A teraz spójrzcie i przeczytajcie razem z Rodzicami co wkładamy 
do koszyczka wielkanocnego i co te przedmioty symbolizują? 





A czy coś jeszcze wkładacie do koszyczka wielkanocnego??





„Rób  to  co  ja” –  jest  to  fajna  zabawa,  którą  możecie  wykonać  
w ciągu całego dnia z tzw. zaskoczenia, czyli np. będąc na spacerze.
Mówicie „Kochanie rób to co ja” i dajecie swojemu Przedszkolakowi
do wylosowania kartę spośród załączonych w zdjęciach . 



Żeby Kochani  nie  było  Wam nudno,  zapraszamy na kilka
gier na platformie  Genially związanych z Wielkanocą - życzymy
powodzenia i fajnej, radosnej zabawy 

Na  początek  „Duble  Wielkanoc” (trzeba  znaleźć  wspólny
przedmiot na obu kartach)

https://view.genial.ly/6062063eacc21e1265f39ad3/interactive-content-dooble-
wielkanoc?fbclid=IwAR1rQYDUl3a1yvGRdWTzppCNJSHN_2MEG1Pf-

nf9U0BUJ4SJLQ7l5yiNaww

Druga  gra  to  „W poszukiwaniu  zajączka  wielkanocnego”  (ciekawe
czy uda Wam się go odnaleźć i odszyfrować  kod do sejfu??)

https://view.genial.ly/605c652ba2a9450d98c64e64/interactive-content-
poszukiwanie-wielkanocnego-zajaczka?

fbclid=IwAR3afCER7JP5s9Wv_k3JZRjhd3QUerZ-
9lC_JQpHJRYe9cDJyGlSl9z7Cg4

I ostania na dziś  „Gdzie jest pisanka?”  (odszukajcie jej odpowiednie
pole)

https://janauczycielka.jimdofree.com/2021/03/28/wielkanocne-gry-
interaktywne/?

fbclid=IwAR1sySD6BTtEdCQKHXWTe9DWfrOqtvuyh8FHbx6YPAWiS9Dzc
3RIVAIvNgk

Na koniec parę kart pracy do wyboru  

Kochani  będzie  nam  bardzo  miło,  gdybyście  pochwalili  się
swoimi  kartami  pracy,  wytworami  plastycznymi,  które  robicie  
z  Rodzicami  w  domu.  Z  góry  bardzo  serdecznie  dziękujemy   
i życząc pięknego dnia pozdrawiamy  

Ciocia Karolina, Ciocia Kasia i Ciocia Ania 
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