
 

Drodzy Rodzice. Drogie Kaczuszki! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie : „WIELKANOC” 

 

Propozycje zabaw/aktywności 10.04.2020/piątek/ 

1. Zapraszam Was dzisiaj do zrobienia świątecznej niespodzianki dla babci i dziadka. 

Wybierzcie swoją ulubioną bajkę. Poproście rodzica, aby uruchomił aplikację „Dyktafon”  

w swoim telefonie. Nagraj wstęp swojej bajki np. powiedz jak masz na imię, ile masz lat i 

jaką bajkę wybrałeś. Nagraj swoją ulubioną bajkę, samodzielnie wyrecytuj niektóre 

fragmenty bajki, jeśli potrafi. NO I GOTOWE ! 

Wyślij bajkę babci i dziadkowi jako prezent świąteczny. Chcesz wzbogacić bajkę 

instrumentem? Świetnie! Chcesz zaśpiewać? No, to ekstra. 

Jednak masz ochotę przeczytać wierszyk? Ok! Tekst z podziałem na role? Dlaczego nie! 

Po prostu- BAW SIĘ!  

2. Zaczynamy naszą zabawę z jajkiem. Nasza dzisiejsza zabawa wymaga zachowania dużego 

bezpieczeństwa. Czyli słuchajcie uważnie rodzica i wykonujcie uważnie jego polecenia. 

ZACZYNAMY ! /ZAŁ. 1/ 

DZIAŁALNOŚĆ POPOŁUDNIOWA  
 Mam dla Was propozycje zabawy sztućcami; 

- wiecie co to takiego? - to zapraszam do układania wg podanych rytmów /jeżeli 

macie Państwo możliwość wydrukowania wtedy można zabawę powtarzać kilka 

krotnie w ciągu dnia/  
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/64b347b3-2f91-4c1c-85bf-
89491883a4a8/Sztu%C4%87ce%20-%20karty%20do%20odwzorowania.pdf- 

UDANEJ ZABAWY ! 
 

3. PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE NA JUTERO /piątek/ 

- Drodzy rodzice, proszę o przygotowanie rzeczy, które Państwo zgodnie z tradycyjnie 

wkładają do koszyczka ze święconką. W sobotę rano wspólnie z dzieckiem przygotujcie 

święconkę zgodnie z tradycją świąt wielkanocnych. DZIĘKUJĘ. 

/ZAŁ.1/ 

  Potrzebny będzie ołówek/kredka z wbitą w gumkę/rysik szpilką o okrągłej główce/im 

większa główka, tym grubsze będziemy malować kreski z wosku; ostrożnie z plastikowymi 

główkami – mogą roztopić się w gorącym wosku/. Szpilkę wbijamy tak, żeby się nie 

przesuwała i nie wypadała. Przygotowujemy metalowe pudełko, na przykład puszkę po 

tuńczyku/oczywiście dokładnie umytą/. Na niewielkim ogniu wstawiamy do niej wkład 

zapachowy, lub po prostu stopiony kawałek świeczki. 

   Trzymając ołówek w ręce, maczamy główkę szpilki w wosku/wosk powinien być cały czas 

na tyle mocno zagrzany, żebyśmy mogli bez problemu malować jajko, ale jednocześnie nie 

może nam za mocno parować/ i malujemy wzorki energicznymi ruchami według własnego 

uznania. Udekorowaną pisankę wkładamy do dowolnego ciepłego barwnika/ na tyle ciepłego, 

aby rozpuścił nam wosk na pisance/ i wzór gotowy. PIĘKNY PRAWDA? 

 
DRODZY RODZICE I KOCHANE DZIECI 

ŻYCZYMY WAM ZDOROWYCH I POODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 
BOGATEGO ZAJĄCZKA!!! 
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