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Dzień dobry Gumisie!
Zabawa z piosenką:
https://www.youtube.com/watch?v=5OtqedVBlMg
Posłuchajcie opowiadania „Śmigus dyngus” Renaty Piątkowskiej.
Porozmawiajcie z Rodzicami na temat zwyczaju polewania się wodą i jego pochodzenia.
Nie ma nic piękniejszego niż w lany poniedziałek o świcie stanąć z dwiema sikawkami nad śpiącymi
rodzicami i jeden strumień skierować na mamę, a drugi na tatę. No i nic się nie przejmować, że piszczą
i krzyczą, tylko lać, dopóki w sikawkach jest choć kropla wody. Potem trzeba szybko uciekać. Najlepiej
prosto do łazienki, żeby znowu napełnić te piękne plastikowe pojemniczki. A jeśli ktoś ma jeszcze na
dodatek siostrę, to musi czym prędzej pędzić do jej pokoju, by ją dopaść, zanim się obudzi.
Ja właśnie tak zrobiłem. Zdążyłem w ostatniej chwili, bo już zaczęła się przeciągać i przecierać oczy.
Ścisnąłem sikawkę i skierowałem strumień wody prosto na jej czoło. Lałem bez litości, a Agata
wrzeszczała tak, że tapeta zaczęła odklejać się od ściany. Cóż za piękny zwyczaj ten śmigus-dyngus –
pomyślałem. Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy, więc po chwili sikawka była pusta i
musiałem wycofać się do łazienki. Gdy ucichły piski i narzekania, postanowiłem opuścić moja
kryjówkę. I wtedy przekonałem się, jak podstępną i mściwą mam siostrę. Ledwo otworzyłem drzwi,
oblał mnie lodowaty strumień. Mokra piżama oblepiła mi plecy, woda spływała z włosów, a na czubku
nosa dyndała wielka kropla. Usłyszałem chichot Agaty i głos mamy
: – Koniec tego dobrego! Przestańcie się oblewać! Nie dość, że mamy całe łóżko mokre, to teraz Agata
zalała podłogę.
– Przecież dzisiaj jest śmigus-dyngus – zaprotestowałem.
– No właśnie – przyznał tata – jest śmigus-dyngus i nie myśl, że to poranne oblewanie wszystkich
ujdzie ci na sucho – rzucił złowieszczo w moją stronę i pobiegł do kuchni, gdzie rozległ się brzęk
naczyń i szum wody.
Od razu zrozumiałem, co się święci, i gdy po chwili chlusnął z rondelka w moją stronę, zrobiłem
piękny unik. Tata trafił w Agatę, a ta rozdarła się znowu wniebogłosy. Trzy garnki wody i dwie zalane
podłogi później mama rozzłościła się na dobre.
– Koniec lania, ani kropli więcej! Wszystko pływa, dywan jest cały przemoczony, ściany ochlapane, a
Agatka nie ma się już w co przebrać. Poza tym zaraz przyjdą babcia z dziadkiem, są zaproszeni na
obiad, i żeby nikomu nie przyszło do głowy ich oblać. – Mama nie wiadomo dlaczego spojrzała akurat
na mnie.
To okropne nie móc polać własnej babci w śmigus-dyngus – pomyślałem i żeby poprawić sobie
humor, spryskałem wodą naszego chomika. Niech zwierzak wie, jakie mamy fajne zwyczaje. Potem
mama nakryła do stołu, tata pochował rondle, a Agata włożyła nową sukienkę i czekaliśmy na gości.
Kiedy zadzwonił dzwonek, ja pierwszy pobiegłem do przedpokoju.
Otworzyłem drzwi i co zobaczyłem? Dwie różowe, wycelowane we mnie sikawki. Wiem, że trudno w to
uwierzyć, ale babcia jak prawdziwy rewolwerowiec stanęła w lekkim rozkroku, przymrużyła jedno
oko, wycelowała i oblała mnie z góry na dół. W tym czasie dziadek ruszył w pogoń za Agatą, która
uciekała z piskiem. Natychmiast pożałowałem, że nie mam pod ręką pistoletu na wodę albo takiego
specjalnego otworka na głowie jak wieloryb, z którego na zawołanie tryskałaby woda. Przydałby mi
się teraz o wiele bardziej niż na przykład taki pępek, z którego nie ma żadnego pożytku. Uciekając

przed babcią, obiecałem sobie, że za rok nie dam się tak zaskoczyć i w każdej kieszeni będę miał po
trzy sikawki.
– Znowu wszystko mokre – jęknęła mama. – Jak tak dalej pójdzie, to będziemy musieli założyć płetwy.
A Agatka powinna dzisiaj od rana chodzić w pelerynie.
– Och, nie narzekaj już. Tylko trochę się pokropiliśmy, tak dla zabawy. Dawniej to były śmigusy –
westchnął dziadek.
– Jakie? Opowiedz, dziadku, jakie? – poprosiła Agata.
– Kiedyś w lany poniedziałek szły w ruch wiadra, konewki i dzbany. Ludzie usuwali kosztowniejsze
meble i dywany, zakładali też gorsze ubrania, żeby oszczędzić sobie zniszczeń. Bywało, że jak udało
się zaskoczyć jakąś panienkę w pościeli, to polewali ją tak długo, aż pływała w łóżku między
poduszkami.
Na samą myśl o tym, że mógłbym wylać na śpiącą Agatę wiadro wody, uśmiechnąłem się od ucha do
ucha.
– W miastach panowie spryskiwali miłe sercu panny tylko odrobiną wody różanej po ręce, ale
na wsiach odbywały się prawdziwe bitwy wodne – ciągnął dziadek. – Chłopcy wyciągali dziewczyny z
łóżek i jeszcze rozespane, w samych nocnych koszulach wrzucali do stawów i jezior. A one lądowały z
pluskiem, wzbijając pod niebo wielkie fontanny.
– Dziadku, to znaczy, ze ty wrzuciłeś kiedyś babcię do jeziora? – spytała Agata z niedowierzaniem.
– Do jeziora nie, ale wody jej nie żałowałem. Bo tak naprawdę, choć dziewczyny złościły się i uciekały,
dobrze wiedziały, że oblewamy tylko te najładniejsze i najbardziej lubiane panny. W gruncie rzeczy
były więc zadowolone, że ociekają wodą, bo to znaczyło, że mają powodzenie. Za to te, na które nie
spadła tego dnia ani kropla wody, były złe jak osy.
No to mama i Agata powinny być mi wdzięczne, że je oblałem. A w przyszłym roku, żeby im
nie było smutno, postaram się, aby – jak to powiedział pięknie dziadek – pływały w łóżku między
poduszkami. Chciałem wiedzieć jeszcze tylko jedną rzecz, dlaczego ten wspaniały zwyczaj ma taką
dziwną nazwę – śmigus-dyngus? Dziadek wiedział nawet to.
– Och, bo tak po prawdzie, to były dwa różne zwyczaje. Śmigus polegał na polewaniu wodą
dziewczyn, a dawniej także na smaganiu ich po nogach wierzbowymi witkami. I stąd właśnie wzięła
się ta dziwna, jak mówisz, nazwa. Od śmigania, czyli smagania panien zielonymi gałązkami. Niektórzy
mówili, że to zielony albo suchy śmigus. Oczywiście ten mokry, czyli bieganie z wiadrami wody lub
wrzucanie dziewczyn do stawów, był dużo przyjemniejszy… – Dziadek uśmiechnął się na samo
wspomnienie. – Dyngus zaś polegał na składaniu wizyt sąsiadom i znajomym. Tak jak w czasie Bożego
Narodzenia chodzi się po kolędzie, tak na Wielkanoc chodziło się po dyngusie. Różni przebierańcy
wędrowali od domu do domu, składając życzenia i prosząc o datek, a gospodarze wykładali na stół
placki i kiełbasy, bo wierzyli, że tacy goście mogą przynieść szczęście. Dlatego przebierańcy dostawali
zwykle poczęstunek, a na drogę jajka lub nieco pieniędzy. Z czasem te zwyczaje pomieszały się ze
sobą i w końcu pozostało z nich tylko oblewanie się wodą i nazwa śmigus-dyngus.
Wielka szkoda – pomyślałem – bo gdyby było tak jak dawniej, to nie dość, że wrzuciłbym Agatę do
jeziora, mógłbym ją jeszcze okładać jakimiś gałęziami po nogach. Potem odwiedziłbym babcię
przebrany na przykład za pirata i powiedziałbym „Wesołych Świąt”, a ona natychmiast dałabym mi za
to cukierki, lizaki, chipsy i pieniążki.
– Dawniej przestrzegano tez zwyczaju, że w Poniedziałek Wielkanocny chłopcy oblewali panny, ale za
to wtorek to oni byli oblewani przez dziewczyny. I to często z bardzo dobrym skutkiem – dodała
babcia.
Po tych słowach Agata spojrzała na mnie tak, że od razu wiedziałem, że coś knuje.
– Szczerze mówiąc bywało i tak, że jak się wszyscy dobrze rozbrykali, to nie mogli tego oblewania
skończyć jeszcze przez wiele dni – powiedział dziadek z uśmiechem.
A ja poczułem, że jestem bardzo rozbrykany, i ruszyłem biegiem do łazienki napełnić moje sikawki.
A teraz poruszajcie się w rytm piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=kRWYnZ8dGzA
Wielkanocne niespodzianki – zabawa tropiąca -dziecko odszukuje ukryte w domu drobne
niespodzianki . Rodzic podpowiada słowami: ciepło, zimno, gorąco, parzy!

Zabawa „Prawda – Fałsz”
Dzieci otrzymują 2 kartoniki z napisami TAK i NIE. ( mogą je przygotować samodzielnie)
Jeżeli zdanie odczytane przez rodzica jest prawdziwe, dzieci podnoszą do góry kartonik z napisem
TAK , jeżeli zdanie jest fałszywe – z napisem NIE.
Propozycje zdań:
• W Święta wielkanocne ubieramy choinkę.
• Święta wielkanocne obchodzimy zimą.
• Pisanki to kolorowe bombki.
• Do koszyczka wkładamy pisanki, kawałek chlebka i kiełbaski, kurczaczka i baranka.
• Pisanki wieszamy na choince.
• W Święta wielkanocne dzielimy się opłatkiem ze swoimi bliskimi i śpiewamy kolędy.
• Kura znosi kolorowe jajka.
• W Święta wielkanocne dzielimy się jajkiem i składamy sobie życzenia.
• Śmigus – dyngus to imiona chłopców.
• W Lany Poniedziałek oblewamy rodziców oranżadą
Wielkanocne rymy – szukamy słów rymujących się ze słowami związanymi z Wielkanocą
np. pisanka – sasanka, baranek – … palma – … koszyczek – …
Zabawa ruchowa -„Wyścig z jajem”
Przygotujcie łyżkę -drewnianą lub zwykłą i jajko Wyznaczcie start i metę, Rodzic prosi dziecko żeby
przeniosło jajko na łyżce w taki sposób, aby nie spadło. Żeby nie było tak łatwo i przyjemnie, możemy
mierzyć czas, zorganizować wyścig, zaproponować konkretny sposób poruszania się, np. tyłem,
bokiem, stopa za stopą, na kolanach, wielkimi krokami, na palcach, na piętach, na bokach stóp,
dołożyć przeszkody na które nie wolno nadepnąć, zawiązać oczy, z jajkiem między kolanami itd.
Dziecko powinno starać się przez całą trasę trzymać wyprostowaną rękę.
Pokolorujcie jajko wg podanego kodu:
pisanka
Miłego dnia Kochani
Ściskam mocno!!!
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I Nasza wierna fanka ….
MAGDALENA
„Witamy, podsyłamy kolejne nasze prace. Efekt końcowy, gdyż w trakcie ich tworzenia nie było
możliwości robienia fotek…o sprzątaniu po zabawie już nie wspomnę…ale dzieci zadowolone wiec
wytrzymamy do wieczora
pozdrawiamy :*”

My również pozdrawiamy cieplutko
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Przywitajmy się piosenką:
https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ
Logopedyczna bajka wielkanocna:
Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanawia upiec ciasto. Najpierw
do miski (robimy z języka miskę – przód i boki języka unosimy ku górze, tak by na środku
powstało wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier (wysuwamy język z buzi, a potem go chowamy,
przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu), dodaje masło (wysuwamy
język z buzi, a potem go chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach i
podniebieniu). Wszystkie składniki miesza (obracamy językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno
uciera (przesuwamy językiem po górnych zębach, następnie po dolnych). Ciasto już się upiekło
(wdychamy powietrze nosem i zatrzymujemy je przez chwilę w buzi, nadymając policzki,
następnie wypuszczamy powietrze ustami). Pan Języczek właśnie je ozdabia – polewa czekoladą
(przesuwamy czubkiem języka po podniebieniu w przód, w tył i w bok), obsypuje rodzynkami
(dotykamy językiem każdego górnego zęba), orzechami (dotykamy językiem każdego dolnego

zęba).
Pan Języczek robi sałatkę warzywną. Kroi warzywa (wysuwamy język z buzi i wykonujemy nim
szybkie ruchy w kierunku nosa i brody), dodaje majonezu, miesza, a potem próbuje. Sałatka jest
pyszna (oblizujemy wargi ruchem okrężnym).
Następnie pan Języczek maluje jaja – powoli wkłada je do kubeczków z barwnikami (przesuwamy
język po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu). Wyciąga pomalowane (wysuwamy język
z buzi, przesuwając nim po podniebieniu, górnych zębach i górnej wardze w kierunku nosa) i
dmucha, żeby szybciej wyschły (wdychamy powietrze nosem, wydychamy buzią). Potem rysuje na
jajach wzorki – kropki (dotykamy językiem różnych miejsc na podniebieniu), kółka (oblizujemy
wargi ruchem okrężnym), paski (oblizujemy górną wargę, górne zęby, miejsce za zębami,
następnie dolną wargę, dolne zęby, miejsce za zębami), kratkę (dotykamy językiem
naprzemiennie zębów dolnych i górnych, następnie prawego i lewego kącika ust).
Zaplata jeszcze koszyczek wielkanocny (kilkakrotnie dotykamy językiem górnej wargi, prawego
kącika ust, dolnej wargi i lewego kącika ust) i już wszystko do świąt przygotowane. Cieszy się pan
Języczek (uśmiechamy się szeroko nie pokazując zębów), bo może już świętować.
Układamy wielkanocne tangramy:
Wystarczy pokolorować elementy tangramu, powycinać i można układać!
Tangram do wycięcia:
tangram
Chcecie wykonać samodzielnie – tutaj znajdziecie instrukcję:
http://maluchwdomu.pl/2015/07/jak-zrobic-tangram.html
„Zajączki” – zabawa ruchowa.
Dzieci są zajączkami. Skaczą po całym pokoju skokami zajęczymi, na sygnał dźwiękowy np.: klaśnięcie
dłońmi, tupnięcie nogą o podłogę, kulą się, zwijają się w kłębuszki i „śpią”.
Wielkanocne sudoku – spróbujmy rozwiązać matematyczną łamigłówkę.
Uzupełnij diagram sudoku, pamiętając, że w każdym rzędzie i w każdej kolumnie poszczególny
obrazek może pojawić się tylko jeden raz.
sudoku 1
sudoku 2
A na teraz zapraszam na bajkę „Dziwny świat kota Filemona – Wielkanocne sprzątanie”
https://www.youtube.com/watch?v=8jAwhh9U81M
Miłego oglądania
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Witajcie Kochani!!!
Na powitanie, posłuchajcie piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
„Co włożysz do koszyczka?” – omówienie tradycji obchodzenia Wielkiej Soboty.
Rodzic krótko wyjaśnia znaczenie poszczególnych potraw w koszyczku:
CHLEB: W tradycji chrześcijańskiej jest najważniejszym z symboli, ponieważ przedstawia ciało Pana
Jezusa. Chleb zawsze gwarantował pomyślność i dobrobyt.
JAJKO: Symbol nowego, odradzającego się życia i zwycięstwa życia nad śmiercią. Przypomina nam,
że Pan Jezus zmartwychwstał.
BARANEK: Baranek to Pan Jezus, który oddał swoje życie za ludzi, by następnie zmartwychwstać i
odnieść zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią.
WĘDLINA: Jej obecność w koszyku miała zapewnić zdrowie. Była symbolem dostatku.
SÓL: Uznawano ją za symbol oczyszczenia z grzechów. Poświęcona miała chronić przed złem,
zepsuciem.
CHRZAN: Symbolizuje siłę fizyczną.
CIASTO: Symbolizowało umiejętności i doskonałość.
BUKSZPAN: Ze względu na zielone liście, które długo zachowują świeżość po ścięciu, bukszpan stał
się symbolem wieczności i nieustannego odradzania się natury. Oznacza wiarę w nieskończoność
życia i nadzieję na zmartwychwstanie.
„Zagadkowe jajko” – zabawa językowa.
Dziecko w raz z rodzicem siedzą na dywanie. W rytm utworu piosenki „Nie chodź kurko…”,
https://www.youtube.com/watch?v=sVkUo-JjdSM
podają sobie pisankę. Gdy muzyka umilknie, osoba, która jest w posiadaniu jajka, podaje rozwiązanie
zagadki, którą czyta rodzic. Po rozwiązaniu zagadki dziecko dzieli wyraz na sylaby i głoski. Próbuje też
powiedzieć jaką głoską zaczyna się to słowo, a jaką kończy? Następnie pisanka dalej krąży po kole.
Malutkie, żółciutkie. Czyżby gdzieś z podwórka wypuściła je spod skrzydeł nieostrożna kurka?
(kurczątka)
Jedne spotkasz w Afryce – rośnie ich tam wiele. Inne ujrzysz w kościele w przedświąteczną niedzielę.
(palmy)
Wyrastają z pączków, lecz nie tych, co tuczą – szare miękkie kotki, co wcale nie mruczą. (bazie)
Ma długie uszy, pyszczek uśmiechnięty. Czasem na Wielkanoc przynosi prezenty. (zajączek)
Wyrośnięta pani, lukrem jest polana. Na świątecznym stole, pyszni się od rana. (babka)
Leży w koszyczku, pięknie wystrojone, malowane, pisane, drapane lub kraszone. (pisanka)

Zabawa – masaż relaksacyjny:
Siadamy jeden za drugim blisko siebie, rodzic czyta tekst, rysujemy po plecach:
Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni:
Śniła mu się pisaneczka ta co cała jest w kropeczkach – uderzenia paluszkami kropki
Była też w paseczki – rysujemy paseczki
I w wesołe krateczki – rysujemy krateczkę
Ta w malutkie ślimaczki – rysujemy ślimaczki
I żółciutkie kurczaczki – rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek
Cii… wiosna, wiosna ach to ty! – całymi dłońmi.
Pobawcie się teraz z Rodzicami w „czarodziejskie słowa”.
Jedna osoba mówi wyraz – druga mówi, jaką głoskę słyszy na końcu i wymienia wyraz rozpoczynający
się na tę głoskę. Powtórzcie zabawę kilka razy.
Kto ma ochotę wykonać pisankę? Kilka propozycji znajdziecie tutaj:
Pisanka 1
Pisanka 2
Pisanka 3
Pisanka 4
A może ktoś zechce ułożyć puzzle:
Puzzle on-line
Powodzenia!!!
Pozdrawiam cieplutko
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Kochani!!!!
Witam po weekendzie. A dołączyli do nas>>>
GABRIELA
„Witamy kochane Panie oraz Gumisiowe dzieci z rodzinami
Pozdrawiamy aż z pewnej mazowieckiej wsi gdzie na trudny czas siedzenia w domu „ucieklismy”
mamy ze sobą gry planszowe, klocki no i oczywiście lalki, ale
również mamy czas na pisanie literek i cyferek oraz różne zabawy zręcznościowe. Plus wsi jest taki
że możemy wychodzić na podwórko, wczoraj byl wietrzny dzien idealny na puszczanie latawca.
Tęsknimy za Gdynią i przedszkolem. Mamy nadzieję że szybko się zobaczymy.
Pozdrawiamy serdecznie wszystkich
Gabrysia wraz z rodziną

”

Pozdrawiamy i troszkę zazdrościmy
…..i jeszcze raz gościmy :
MARCELA
„Dzień dobry
dzisiaj prace ogrodnicze-nasz bananowiec doczekał się dzieci :))
Pozdrawiamy!!!
Marcel z ekipą ogrodników :*”

…oraz Pannę
MAGDALENĘ
„Witamy:), podsyłam kolejne nasze prace i zabawy
czekamy na dalsze pomoce ;)U nas małe
przygotowania do świąt zaczęliśmy, mamy palemki:), mała zabawa we fryzjera z posianym
owsem, jak i zabawa z nakrętkami z zajęć z Leo
ściskamy „

Wspaniale, że jesteście z Nami….
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„Witaj dzień” – piosenka na dobry humor
https://www.youtube.com/watch?v=cDOD9b4s3iA
„Jakie to święta ?”
Dziecko wycina z białego lub kolorowego papieru sylwety 9 jajek. Rodzic rysuje na każdej kropki lub
wpisuje cyfry ( od 1 do 9 ) a na odwrocie każdego jajka pisze jedną literę składającą się na słowo
WIELKANOC.
Dziecko przelicza kropki i układa jajka wg wzrastającej liczby kropek. Następnie odwraca je i odczytują
nazwę świąt ( samodzielnie lub z pomocą Rodzica). Jajka można teraz dowolnie ozdobić i stworzyć
kolorowe pisanki.
Przedstawienie informacji związanych z historią, tradycjami oraz zwyczajami obchodzenia
Świąt Wielkanocnych w Polsce i na świecie.
CIEKAWE INFORMACJE NA TEN TEMAT ZNAJDZIECIE TUTAJ:
WIELKANOC
Rodzic rozkłada na dywanie przedmioty kojarzące się z najbardziej znanymi tradycjami
wielkanocnymi, a dziecko próbuje odgadnąć:
 palma – święcenie palm
 kartki świąteczne – wysyłanie kartek świątecznych do bliskich osób, rodziny, znajomych

 pisanki – malowanie jajek
 koszyczek – święcenie pokarmów
 wiaderko lub jajeczko do pryskania wodą – śmigus – dyngus
 obrus – wielkanocne śniadanie, tradycyjne potrawy
 zajączek, baranek, kurczaczki – wielkanocne ozdoby świąteczne
„Masażyk na dobry humor” – wykonujemy gesty zgodne z treścią wiersza
Żeby było nam wesoło – masujemy swoje czoło.
Raz i dwa, raz i dwa – każdy ładne czoło ma.
Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami.
Język w górę raz i dwa – ładny język każdy ma.
Tu jest głowa, a tu uszy – trzeba swoje uszy ruszyć.
Raz i dwa, raz i dwa – dwoje uszu każdy ma.
Powiedz: mama, tata, lala, i zaśpiewaj: la-la-la-la.
Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.
Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło.
Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz.
Wielkanocna kartka świąteczna.
Wielkanoc coraz bliżej, więc czas najwyższy zrobić kartki z życzeniami. Wykorzystując dostępne w
domu materiały plastyczne, wykonaj niepowtarzalną kartkę wielkanocną dowolną techniką.
Jeśli potrzebujecie inspiracji, zajrzyjcie tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=NUFAULYNX70
https://www.youtube.com/watch?v=J14ssfyFaB4
https://www.youtube.com/watch?v=BWGv0FZENwc
https://www.youtube.com/watch?v=T-OykxXRtGE
https://www.youtube.com/watch?v=rmJz4YwnuHM
Udanej zabawy!
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Kochani!!!
W dniu dzisiejszym do naszego szacownego
grona dołączyła…..(werble):
MAGDALENA
„Witam Panią Kasię i Panią Justynkę, dziękujemy za wsparcie w edukacji i zabawie z dziećmi. U
nas zdrówko i humory dopisują, na tyle ile można w takiej sytuacji radzimy sobie rodzinnie.
Korzystamy z czasu jaki mamy i doceniamy każda chwilę. Po śniadaniu siadamy do zajęć, czasem
idzie nam dobrze, a czasem jakoś tak bez chęci….Staramy się pisać literki, czytamy sylabami i
malujemy różne wzorki. W ruch poszły też wszystkie układanki i gry:) Załączam prace Madzi,
czasem z udziałem Leonka z Krasnoludków. Niektóre nie związane z programem;) Posialiśmy
rzeżuchę i owies, część już zjedzona jak widać na zdjęciu. Bawiliśmy się także szkiełkami z Huty
Szkła w Pucku (mają warsztaty na wynos) i stąd szkiełka w pracach. Gimnastykę także robimy,
taśma po remoncie się do tego przydała bardzo. Ćwiczymy także wiązanie sznurówek- mam
nadzieję, ze film przeszedł. Madzi urodzinki minęły w domku, bardzo by chciała wrócić i
poczęstować wszystkich urodzinowymi cukiereczkami. Bardzo Madzia tęskni za koleżankami i
kolegami z grupy, i za Paniami także. Pozdrawiamy serdecznie! ”

i filmik…

00:00

1. “video-1585213145”
…oraz Panna Zuzanna wraz z siostrą Vanessą – WITAMY
ZUZIA
„Witam Zuzanna pracuje robimy rożnego rodzaju pracę wraz siostra Vanesska. Staramy
przerabiać się zadane polecenia na stronce. Dodaje kilka fotek prac. Pozdrawiamy.”

My również gorąco pozdrawiamy i cóż…
… trzymajmy się BEDZIE DOBRZE – no bo jak ma być, prawda?

00:00

0:59

Przypominam o konkursie i „Tęczowym zadaniu – wyzwaniu”
Pozdrawiam

„Nasze Emocje”
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A czy wiecie, że 3 kwietnia obchodzimy Dzień Tęczy? To piękne zjawisko optyczne i meteorologiczne
po prostu zasługuje na własne święto – nosi ono nazwę „Find a Rainbow”
Sprawmy więc, aby tęcza zagościła dzisiaj i w naszych domach.

Niech to będzie dzień wypełniony kolorowymi zabawami, eksperymentami i ciekawymi pracami
plastycznymi.Niech zadziała nasza wyobraźnia, kreatywność i pomysłowość.
1. Czy wiecie jak powstaje tęcza?
Obejrzyjcie filmik:

00:00

1. “Jak powstaje tęcza(1)”
To czas na zabawę
Oto kilka propozycji zabaw.
TĘCZOWA MATEMATYKA

00:00

1:21

00:00

1. “2 Zabawy matematyczne dla dzieci”

00:00

00:00

3:25

00:00

1. “Liczenie - dodawanie na cukierkach dla dzieci”

4:04

2. “Liczmany - sekwencje, pamięć, zabawa, rozumienie tekstu, matematyka dla dzi…

6:55

00:00

00:00

TĘCZOWE EKSPERYMENTY -, CZYLI zajęcia doświadczalne
TĘCZA NA TALERZU

TĘCZA NA TALERZU eksperyment SKITTLES, eksperymenty…
eksperymenty…

…A MOŻE KOLOROWE MLEKO

Kolorowe MLEKO - CIEKAWY EKSPERYMENT dla DZIECI

….WĘDRUJĄCA TĘCZA

Eksperyment WĘDRUJĄCA WODA, eksperymenty dla dzieci …

…A MOŻE WŁASNORĘCZNIE WYKONANY TĘCZOWY SLIME

SLIME - krok po kroku! (Łatwy super prosty w wykonaniu) […
[…

..WIOSNA W PEŁNI… TĘCZOWE TULIPANKI ?

farbowanie kwiatów | farbowanie tulipanów barwnikami sp…
sp…

DOŚĆ TYCH EKSPERYMENTÓW, TERAZ COŚ NIE TYLKO DLA DUCHA ALE TAKŻE DLA CIAŁA. Od dziś
rusza wewnątrz – przedszkolny świąteczny konkurs cukierniczy.
Zapraszam do zapoznania się z tym co przygotowałyśmy dla Państwa:

Bake Off – Ale ciacho! – czyli przedszkolny konkurs
cukierniczy
Drodzy Rodzice, kochane dzieci!!!
Obecna sytuacja uniemożliwia nam codzienne spotkania w naszym przedszkolu, ale nie ogranicza
nam kontaktu z sobą. Wręcz przeciwnie. Chcemy aby Państwo zaprosili nas do swoich domów a
dokładniej do najciekawszego miejsca każdego z nich – DO KUCHNI
A co będziemy tam robić – PIEC, GOTOWAĆ, KUCHARZYĆ….
Nie ma udanej Wielkanocy bez pysznego ciasta!
…a więc ogłaszamy konkurs:
„Wielkanocne wypieki”
Przepis na udział w konkursie:
1. Składniki główne: chętni do pracy + szczypta optymizmu + super przepis + dobre ujęcie.
2. Zapraszamy chętnych domowników do pomocy w przygotowaniu wielkanocnego ciasta: mazurek,
babeczki, serniczek, keks a może tort. Nie ma ograniczeń w wyborze wypieku. Ma być pysznie –
osładzamy sobie czas.
3. Kroimy, siekamy, ucieramy, mielimy i… wkładamy do piekarnika, garnka, kuchenki.
4. Czekamy, czekamy, czekamy…..
5. Wyciągamy, chłodzimy….
6. Nie podjadamy !!!
7. Dekorujemy: lukrujemy, „pudrujemy”, okładamy masą marcepanową…
8. Robimy zdjęcie: Mistrz i pomocnicy wraz z dziełem cukierniczym.
9. Opisujemy swój wspaniały wypiek, dołączmy przepis (koniecznie). Dzielimy się z innymi łasuchami.
10. Zdjęcie, dane twórców i przepis wysyłamy na adres: konkursy.p31@gmail.com.

11. Na zdjęcia czekamy do 14.04.2020 (wtorek). Zamieszczone zostaną na stronie internetowej
naszego przedszkola.
12. Cierpliwie czekamy na werdykt jury w skład, którego wchodzić będą nasze wspaniałe panie z
kadry pedagogicznej.
13. Ogłoszenie wyników 17.04.2020 na stronie internetowej naszego przedszkola.
14. Rozdanie nagród – po powrocie do przedszkola
Kochani !!!!
Zapewne tegoroczne Święta Wielkanocne będą nieco inne od tych, które znamy ale to nie znaczy, że
gorsze.
Niech motywuje nas chęć podzielenia się z innymi radością, jaką niesie czas oczekiwania na święta a
w efekcie wspólne, rodzinne świętowanie.
MAŁA „ZGAPA”, CZYLI kilka tęczowych pomysłów na rodzinne wypieki:
TĘCZOWA BABKA

Teczowa babka/ Kasia ze slaska gotuje

TĘCZOWY TORT

Tort tęczowy - Kotlet.TV

TĘCZOWA CHAŁKA

Teczowa chalka /Kasia ze slaska gotuje

TĘCZOWY LUKIER PLASTYCZNY DO NASZYCH TĘCZOWYCH WYPIEKÓW

Lukier plastyczny - jak zrobić lukier do dekoracji tortu

…A NA KONIEC COŚ TĘCZOWE I ŚWIĄTECZNE JEDNOCZEŚNIE, CZYLI
ŚWIĄTECZNO – TĘCZOWE JAJECZKA

Jak zrobić tęczowe jajka z galaretki/jajka wielkanocne

WSPANIAŁEJ, KOLOROWEJ ZABAWY.
I OCZYWIŚCIE CZEKAM NA WASZ WŁASNE, AUTORSKIE, TĘCZOWE POMYSŁY…..
ŻYCZĘ DNIA PEŁNEGO FANTAZJI
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Witamy ponownie Alanka z mamusią
ALAN
„Wykonaliśmy doświadczenia z kapustą i jajkiem. Fantastyczna zabawa dla wszystkich. Jajko na
koniec na pękło ale efekt super. Polecamy i wszystkich gorąco pozdrawiamy ”

00:00

1. “received_625366981352046”

00:00

0:25

…i po raz pierwszy…Arturro z rodzinką
ARTUR
„Witamy Was Drogie Panie oraz Koledzy i Koleżanki
tęskno Arturowi do Was i cieszy się codziennie jak może pooglądać Wasze zdjęcia
– fajny to
pomysł
My w domu również się nie nudzimy, mamy mnóstwo zajęć
Ze względu na fakt, iż Mania codziennie odrabia lekcje – Artur również ma „swoje lekcje” do
odrobienia, tak więc „szlaczkuje”, koloruje, pisze cyferki zarówno analogowo, jak i cyfrowo.
Posadziliśmy roślinki – czekamy czy coś wyrośnie
Wykonujemy wiele prac plastycznych, w tym te proponowane na grupie (m.in. motylki).
A po tych wszystkich aktywnościach manualnych gramy w różne gry – warcaby, spuzzle i inne
planszówki.
Pozdrawiamy gorąco i czekamy na spotkanie „face to face”
Artur z rodzinką

….i Miss. ALICJA z mamusią
ALICJA
Dzień dobry,
Przesyłamy kolejne zdjęcia.
Pozdrawiamy serdecznie i mamy nadzieję do zobaczenia wkrótce
Alicja z mamą.

Dziękuję… i ściskam gorąco z drugiej strony ekranu
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Zagadka dotykowa – „O czym będzie dzisiaj mowa?” Dziecko dotyka jajko schowane w worku,
zgaduje co to jest?
Ciekawostki przyrodnicze o jajkach – rozmowa na podstawie zdjęć.
Ptaki zostały tak stworzone, że wysiadują one takie jajka, które da się ukryć przed okiem wroga. I tak:
skowronek, ma gniazdko w dołku w ziemi więc jajko, by było niewidoczne dla drapieżników jest
malutkie w szare i brązowe plamki.

Sowa mieszka w dziupli, takie jajko nigdzie się nie wyturla i nikt go nie wypatrzy więc jest prawie
okrągłe i nie ma koloru ochronnego.

Czajka ma gniazdko w nadbrzeżnym piasku w pobliżu zbiorników wodnych więc jest ono podobne do
piasku, w żółte i pomarańczowe plamki, upodobnione do uschłej trawy i leżących tu gęsto kamyków.

Kukułka natomiast podrzuca jajka i potrafi dobrać kolor jajka (ma różne) do koloru jaj ptaka, któremu
podrzuca. Jest taką dziwną mamą ale za to ratownikiem drzew zjadając gąsienice.
„Owal, koło” – zabawa ruchowa przy muzyce.
Wyjaśniamy, że kształt jajka nazywamy owalnym. Dzieci „fruwają” jak ptaszki, gdy gra muzyka, na
sygnał – owal – stają w polu o kształcie owalnym, na sygnał – koło – stają w polu o kształcie koła.
Kształty te uformować możemy np.: z pasków kolorowej bibuły, czy też szarego papieru. Zależnie od
tempa utworu dzieci fruwają jak: wróbelki (energicznie), sowy (ospale), orły (dostojnie).
00:00

00:00

Eksperymenty z jajkiem
Zapoznanie się z budową jajka (na twardo i surowego)– przedstawienie elementów (skorupka, błonka,
żółtko, białko). Omówienie właściwości jajka surowego. Obranie jajka na twardo – przedstawienie
elementów (skorupka, błonka, komora powietrza. Przecięcie jajka – przedstawienie elementów
(białko, żółtko). Rozbicie jajka surowego i ugotowanego: kolor, zapach, stan. Oddzielenie za pomocą
butelki plastikowej surowego żółtka od białka
Doświadczenie z jajkiem „Pływa czy tonie”: Przygotowujemy słoik z wodą do którego ostrożnie
wkładają surowe jajko. Obserwujemy co dzieje się z jajkiem (pływa na powierzchni czy tonie).
WNIOSEK – jajko tonie. Następnie dosypujemy do słoika sól. Obserwują o dzieje się z jajkiem.
WNIOSEK – jajko zaczyna unosić się ku powierzchni.
„Jak rozpoznać jajko na twardo od surowego”. Mamy za zadanie zakręcić na tacce jajkami:
ugotowanym i surowym. Obserwujemy, czy obydwa jajka kręcą się. Wysunięcie wniosku. (WNIOSEK:
gotowane kręci się szybciej i mocniej niż surowe).

Na twardo – surowo” – zabawa
Kiedy gra muzyka dzieci poruszają się po pokoju, kiedy muzyka milknie na hasło „na twardo” obracaj
się wokół własnej osi, na hasło „na surowo” kucją.
Eksperyment wykonany przez rodzica „Jak wsadzić jajko do butelki”. Rodzic zapala zapałki i wrzuca je
do środka butelki. Następnie umieszcza jajko w szyjce butelki – zapałki gasną, a po chwili jajko w
całości zostaje wciągnięte do środka butelki
Obserwacja rezultatów wykonanego wcześniej eksperymentu: jajko zostało włożone dzień wcześniej
do słoika i zalane octem. Obserwacja jajka. (Skorupka zawiera węglan wapnia, a zanurzenie jej w
roztworze octu powoduje rozpuszczanie się jej) – jajko staje się elastyczne. Pozostaje jedynie wyraźna,
nienaruszona błona zewnętrzna. Jest dość delikatna, dlatego z jajkiem wciąż należy się obchodzić
ostrożnie. Jajko zachowuje się jakby było z gumy.
„Skaczące jajo”
Pomiędzy stopy dziecko i rodzic wkłada nadmuchany balon – „jajo” (ponieważ balon w zabawie to
„jajo”, dziecko musi być ostrożne i umiejętnie, lekko dotykać go stopami). Z balonem podskakują po
pokoju uważając, aby balon nie upadł na podłogę, ani nie pękł. Jeżeli wypadnie spomiędzy stóp
siadamy na dywanie.
Kochani, proponuję wykonanie z Rodzicami potraw wielkanocnych zwierzątek z jajek:
http://www.trojaczki.com.pl/2017/04/8-propozycji-na-fantazyjne-dania-z.html
Czekamy na Waszą fotorelację.
Miłego dnia!!!

