
Dzień dobry dzieci, dzień dobry Rodzice 

 

• PORANNA GIMNASTYKA – ZAPRASZAMY - KLIKNIJ I ĆWICZ: 

• https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

Teraz zapraszamy na gimnastykę buzi i języka 
Rodzic mówi tekst, a dziecko powtarza: 

 Stół z powyłamywanymi nogami 

 W czasie suszy szosa sucha 

 W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie 

 Tata czyta cytaty Tacyta 

 Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego 

 No i cóż, że ze Szwecji? 

BRAWO! NA PEWNO PORADZIŁYŚCIE SOBIE ŚWIETNIE! 

Dobrze wiemy, jak bardzo lubicie rozwiązywać zagadki. Zapraszamy! 

• WIELKANOCNE ZAGADKI - kliknij i baw się dobrze: 
https://www.superkid.pl/zagadki-wielkanoc 

• zabawa w słowa -  kończenie zdania 

WIELKANOC TO……….(poszukiwanie jak największej liczby skojarzeń):  np. pisanki, jajka, święconka, babka, 

mazurek, zajączek, kurczaczek, żurek, baranek ( dziecko mówi głośno, a następnie może narysować) 

• ĆWICZENIA SŁUCHU FONEMATYCZNEGO 

  

• Rytmiczny podział słów kojarzących się z Wielkanocą :( rodzic podaje słowa a dziecko rytmicznie wypowiada 

dzieląc na sylaby, liczy sylaby) np. 

Pisanki            pi – san – ki 
Kraszanki        kra – szan – ki 

Baranek           ba- ra- nek 

Jajko                 jaj- ko 

Mazurek          ma – zu – rek 

• Wybrzmiewanie ostatnich sylab z nazw słów kojarzących się z Wielkanocą np.: 

Wielkanoc   (noc) 

Baranek     (nek) 

Mazurek      (rek) 

Żurek         (rek) 

Kurczaczek (czek) 

Jajko        (ko) 

Pisanki   (ki) 

• Wybrzmiewanie pierwszych głosek z nazw słów kojarzących się z Wielkanocą, a następnie ostatnich głosek np.: 

        Jajko        (j)       (o) 

        Mazurek (m)     (k) 

        Babka       (b)     (a) 

        Żurek        (ż)      (k) 

        Zajączek  (z)      (k) 

  

  
KOCHANE DZIECI w tym roku Święta Wielkanocne spędzicie w swoich domach, z najbliższą rodziną. Zachęcam do 

wykonania kartki świątecznej według własnego pomysłu lub według podanych propozycji przez mnie. Rodzice 

zróbcie  zdjęcie i wyślijcie  np. do Kochanej Babci, Dziadka, cioci, koleżanki, kolegi z którymi nie możecie się teraz 

spotkać. Na pewno się ucieszą. 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.superkid.pl/zagadki-wielkanoc


Pomysły na Kartkę świąteczną: 

Przygotujcie: kartka techniczna A5, kartka 10x14 (dowolne kolory), szablon jajka, klej, ołówek, taśmy klejące ozdobne, 

wstążeczki kolorowe, paski papieru kolorowe, nożyczki 

Kliknij i do pracy: 

https://www.youtube.com/watch?v=uI_jMWDQkL4 

A może chcesz zrobić Zajączka  Wielkanocnego ze skarpetki 

Przygotuj: skarpetki, ryż, żwirek lub piasek, wstążka, nożyczki, sznurek, koraliki, markery 

https://www.youtube.com/watch?v=Dp5viC1tKyQ 

KOCHANI RODZICE POCHWALCIE SIĘ, POKAŻCIE, JAK PRACUJĄ WASZE DZIECI. WYSYŁAJCIE DO 

MNIE ZDJĘCIA, FILMIKI    DZIĘKUJE. 

Na koniec zaśpiewajcie piosenkę wielkanocną pt.” Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

Dziękuje Dzieciom, Dziękuje Rodzicom. 

Pozdrawiam pani Jola 
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