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1) „Życzenia świąteczne” – zabawa słowna. Kształtowanie umiejętności wypowiadania
się pełnymi zdaniami.
 Zastanów się, czego chciałbyś życzyć swojej rodzinie. Powiedz do każdego

„Na święta  życzę  Ci…”  (tu  dziecko  wypowiada  jakieś  słowo  –  np.:  zdrowia,
radości,  miłości,  prezentów;  aby  dziecku  było  łatwiej  zrozumieć  sens  zabawy,
rodzic może jako pierwszy złożyć życzenia).

„Głodne kurczątko” – poranna zabawa ruchowa. Rozwijanie sprawności ruchowej;
kształtowanie umiejętności reagowania na przerwę w muzyce.
 Wyobraź sobie, że jesteś kurczątkiem. Gdy rodzic będzie uderzał palcem w stół,  

ty biegasz po pokoju jak kurczątko po podwórku. Kiedy rodzic przestanie uderzać
– kucasz i palcem uderzasz w podłogę jak kurczątko, które dziobie ziarenka.

2) „Wielkanocne  zagadki”  –  rozwiązywanie  zagadek  czytanych  przez  rodzica.
Kształtowanie  umiejętności  uważnego  słuchania  oraz  rozwiązywania  prostych
zagadek;  utrwalenie  wiadomości  dotyczących  tradycji  związanych  ze  Świętami
Wielkanocnymi.
 Posłuchaj uważnie czytanych przez rodzica zagadek. Zaczekaj, aż rodzic skończy

czytać. Spróbuj zgadnąć, o czym te zagadki mówią.
Źródło zagadek: https://superkid.pl/

Leży w koszyczku 
pięknie wystrojone,
malowane, pisane,
drapane lub kraszone. (jajko)

Jeden taki dzień
w całym roku mamy,
że gdy nas obleją,
to się nie gniewamy. (śmigus-dyngus/lany poniedziałek)

Potulne zwierzątko
z masła ulepione, 
małą chorągiewką
wdzięcznie ozdobione. (baranek)

Mały, żółty ptaszek 
z jajka się wykluwa,
zamiast piór ma puszek,
więc jeszcze nie fruwa. (kurczaczek)



Wiklinowy koszyk 
pięknie ozdobiony, 
święconymi produktami
po brzegi wypełniony. (święconka)

Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne,
więc każde dziecko na niego czeka.
Zobaczyć go jednak – wysiłki to próżne,
bo on susami – Kic! Kic! Ucieka. (zajączek)

3) „Wielkanocny  zajączek”  –  kolorowanie  obrazka.  Rozwijanie  sprawności  ręki;
kształtowanie prawidłowego chwytu kredki.
 Jeżeli  rozwiązałeś  ostatnią  z  zagadek,  to  już  wiesz,  jaki  obrazek  będziesz

kolorować   –   wielkanocnego   zajączka.   Pokoloruj   go   starannie.   Pamiętaj
o prawidłowym trzymaniu kredki.

4) Przygotowania do świąt.
 Zapytaj mamę albo tatę, czy możesz im pomóc dziś lub jutro w przygotowaniu

świątecznych  potraw.  Może  wspólnie  zrobicie  świąteczne  ciasto  lub  sałatkę.
Wspólnie  przygotujcie  kolorowe  pisanki.  Pamiętaj,  aby  w  te  święta  być
szczególnie miłym dla wszystkich bliskich.



https://maluchy.pl/



Kochane Dzieci

Zbliżają  się  Święta  Wielkanocne.  Życzę  Wam  dużo  zdrowia,
radości i  uśmiechu.  Życzę  Wam  również  wspaniałych  prezentów
od  zajączka!  Może  przyniesie  jakieś  smakołyki  lub  inne  drobne
niespodzianki?

Przesyłam Wam mnóstwo buziaków!!! Pozdrawiają Was także
wszystkie panie z przedszkola.

Drodzy Rodzice
Bardzo dziękuję pełną zaangażowania pracę z Waszymi dziećmi.
Na  nadchodzące  Święta  Wielkanocne  życzę  Państwu  zdrowia,

spokoju i  odpoczynku.  Niech będzie to  czas spędzony z najbliższą
rodziną w radości.

Pozdrawiam serdecznie w imieniu swoim oraz wszystkich
pracowników naszego przedszkola.

Jolanta Czapla
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