
GRUPA V środa 08.04.2020 rok 

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców z grupy V. Ze względu na zaistniałą sytuację nie możemy 

przychodzić do pracy i bezpośrednio w przedszkolu prowadzić zajęć dydaktycznych. 

Dlatego też za pomocą naszej strony internetowej przedszkola będziemy przekazywać informacje 

dotyczące działań edukacyjnych. Prosimy Rodziców  

o współpracę z naszą grupą i wspólną edukację.  

Pozdrawiamy Serdecznie Dzieci I Rodziców. Nauczycielki z grupy V. 

Pani Agata i Pani Marta. 

TEMAT TYGODNIA (06-10.04.2020rok) Wielkanocne tradycje. Cele ogólne: zapoznanie z 

niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, rozwijanie umiejętności 

współpracy Rodzic – Dziecko. 

Prosimy Rodziców o przesyłanie zdjęć prac dzieci na adres ps.36grupa5@onet.pl 

Zdjęcia będą umieszczane na naszej stronie internetowej. 

Dziękujemy.  

Ciekawostki wielkanocne: cd. 

Śmigus i dyngus, czyli dawny Lany Poniedziałek 

Śmigus-dyngus to dzisiaj jedna nazwa określająca Lany Poniedziałek. Zanim doszło do połączenia, 

śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami wielkanocnymi. Śmigus polegał na smaganiu palemkami lub 

wierzbowymi gałązkami po nogach. Z kolei dyngusem zwano zwyczaj polegający na oblewaniu wodą 

tych osób, które nie podarowały komuś kolorowej pisanki. Oba obchodzone w Poniedziałek Wielkanocny, 

z czasem połączyły się w jeden śmigus-dyngus. 

 

Trudne słowa: Śmigus- kiedyś znaczyło to  smagać. Najprawdopodobniej chodziło o  smaganie (bicie)po 

łydkach wierzbowymi witkami. 

Dyngus -czyli ‘wykupywanie się datkami, żeby nie zostać jeszcze bardziej zesmaganym i zlanym wodą. 

 

Konkurs na najwyższą palmę. 

Co roku, z okazji Świąt Wielkanocnych, w Lipnicy Murowanej organizowany jest konkurs na najwyższą 

palmę wielkanocną. Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego w tej polskiej wsi w 

województwie małopolskim odbywa się od 1958 roku. W każda Niedzielę Palmową prezentowane są 

własnoręcznie zrobione palmy, które mają być nie tylko pięknie udekorowane, ale muszą być jak 

mailto:ps.36grupa5@onet.pl


najwyższe! Wykonane z wikliny, zdobione kwiatami, barwnymi wstążkami i bibułą wzbudzają niemały 

zachwyt. Obecny rekord lipnickiej palmy to aż 36,04 metrów wysokości! 

 

 Trudne słowa: Rękodzieło  to wyrób wytworzony w sposób nieprzemysłowy, czyli ręcznie.  

Niedziela Palmowa i połknięcie bazi. 

Niedziela Palmowa to niedziela w czasie której święcimy palemki. Ludowa tradycja głosi, że  

poświęcona palma zapewnia zdrowie i szczęście całej rodzinie, dlatego kiedyś  zachowywano  

palemki, by chroniły domowe ognisko przez cały rok. Dekorowano nimi domy, by odganiały wszelkie 

nieszczęścia. Po poświęcaniu palm, delikatnie bito nimi domowników „na szczęście”. Niektórzy obrywali z 

gałązek palmy bazie i…połykali. Połknięcie bazi miało strzec nas przed chorobami, a  nawet wywróżyć 

urodę i bogactwo! 

 

Trudne słowa: Domowe ognisko - dom rodzinny jako miejsce, w którym doświadczamy ciepła, spokoju, 

poczucia bezpieczeństwa i bliskości ze strony członków najbliższej rodziny. 

Najcenniejsze jajka na świecie 

Jajka Fabergé, inaczej jajka carskie, to zdecydowanie najsłynniejsze i najcenniejsze pisanki na świecie. 

Te dzieła sztuki złotniczej wykonywano w pracowni jubilera Petera Carla Fabergé z najdroższych 

materiałów – złota, srebra, kości słoniowej, masy perłowej i kamieni szlachetnych. Pierwsze cenne jajko 

powstało w 1884 r. W  środku bogato zdobionego jajka kryła się niespodzianka – drugie jajko, a w nim 

złota kura i korona.  



 

 

Trudne słowa: Jubiler to osoba zajmująca się wyrobem przedmiotów z materiałów szlachetnych. Jednym 

z takich materiałów jest właśnie złoto. 

Kto kiedyś malował jajka? 

Dawniej wyłącznie kobiety malowały wielkanocne jaja. Mężczyźni nie mogli nawet wchodzić do 

pomieszczenia, w którym zdobiono jajka, bo mogliby rzucić urok na kolorowe pisanki. Najstarsze polskie 

pisanki z X wieku znaleziono na wyspie Ostrówek. Farbowano je wtedy na brunatny lub brunatno-

czerwony kolor, który uzyskiwano z łupinek cebuli. Kiedyś , wyłącznie na taki właśnie kolor malowano 

wszystkie jajka na święta. 

 

Trudne słowa: Rzucić urok to według wierzeń ludowych  siła magiczna mogąca komuś lub czemuś 

szkodzić. 

Które ciekawostki na temat Wielkanocy nieco Was zaskoczyły, a  o  których wiedzieliście już od dawna? 

O wielkanocnych ciekawostkach można pisać i pisać. Jest ich naprawdę wiele! 

 

 

 

 



Praca dzieci 3 – letnie 

Zadania na środa 08.04.2020 rok 

Ada O. Tomek P. Ewa G. Gabi J. G. Emil S. Augustyn B. Marysia M. Kuba R. 

Bartek B. 

 

 



Praca dzieci 4 – letnie 

Zadania na środa 08.04.2020 rok 

Franek K. Emma S. Benio Ż. Lidia D. Maks I. 

„Zajączki” – zabawa paluszkowa  

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?  

 

Pięć zajączków małych kica na polanie.  

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

 

Pięć zajączków małych już do mamy kica.  

Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi. 

 

Rozmowa na temat wiersza.  

Co owies robi na stole świątecznym?  

Co jeszcze jest na stole? Jaki kolor mają bazie?  

Do czego można ten kolor porównać?  

Jaki kolor ma dzwonek baranka? Pokarz ten kolor w mieszkaniu. Wymień w jakich kolorach mogą 

być pisanki. 

 



Praca dzieci 5 – letnie Zadania na środa 08.04.2020 rok 

Patryk M. Wiktor J. Agatka R. Gaba M. Gabrysia K. Wojtek O. Artur K. 

Wielkanocne kolory 

Na wielkanocnym stole 

kolor się miesza z kolorem. 

Śmieją się z każdej strony 

owsa wstążki zielone, 

bazie, srebrne jak deszczyk ... 

I co jeszcze ? 

Przy obrusie biała falbanka, 

zloty dzwonek baranka 

i tysiąc różnych kolorów 

na świątecznych pisankach ! 

 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

Co owies robi na stole świątecznym? 

Co jeszcze jest na stole? Jaki kolor mają bazie?  

Do czego można ten kolor porównać?  

Jaki kolor ma dzwonek baranka? Pokarz ten kolor w mieszkaniu.  

Wymień w jakich kolorach mogą być pisanki. 

 

 

Serdecznie polecamy Polskie Radio Dzieciom. 

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom 

 

 

 

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom


 

Pisanka jednorożec  

Wygląda bardzo efektownie, a jej wykonanie jest naprawdę proste!!! 

 

 

 

Potrzebne będą: 

- jajka (wydmuszki lub ugotowane na twardo) 
- farby, a najlepiej specjalne barwniki do malowania jajek 
- ozdobna folia lub kartka w ulubionych kolorach (z niej zrobisz rogi) – np. złota, zielona czy fioletowa 
- oczka, które możesz przykleić. Możesz je tez narysować. 
- mocny klej. 

Do dzieła! 

Pomaluj jajka wybranymi farbkami – pamiętaj, że wcale nie muszą być jednokolorowe! Bardzo dobrym 
pomysłem będzie ozdobienie jajek brokatem .Następnie z folii ozdobnej lub papieru wytnij kółko i przetnij 
je na pół. Połówkę zroluj róg i przyklej do jajka przy pomocy kleju( to najtrudniejszy moment).   

Potem przyklej lub narysuj oczka. 

 

 

I wielkanocne  jednorożce gotowe! 

 

 



Praca dzieci 6 – letnie Zadania na środa 08.04.2020 rok 

Alicja D. Mateusz M. Wojtek K. Adam O. 

 

Przypominamy Rodzicom dzieci 6 – letnich, że można odbierać z przedszkola książki, karty pracy 

6 – latka. W tych książkach dzieci mogą pracować w domu wg naszej proponowanej tematyki 

tygodniowej. Jest to przygotowanie dzieci do szkoły. Zachęcamy do odbioru książek. 

Wirtualny spacer dla starszaków po Centrum Nauki Kopernik. Część pierwsza. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=413&v=2pOqepJD1Tc&feature=emb_logo 

Dziś mamy dwie propozycje na ciekawe pisanki. Jutro dostaniecie kolejne propozycje. 

 Pisanka owieczka to zabawna propozycja na wielkanocną dekorację! Z  wykonaniem bez problemu 

poradzą sobie nawet młodsze dzieci. Zatem  do dzieła – wykonajcie słodkie owieczki z jajek! 

 

Potrzebne będą: 

– jajka ugotowane na twardo – najlepiej o jasnobrązowej skorupce 

–  pomponiki dekoracyjne białe różnej wielkości lub wata, lub białe chusteczki jednorazowe 

– biały filc lub materiał 

– małe pomponiki  lub druciki kreatywne w kolorze białym na łapki 

– czarny nietoksyczny pisak 

– mocny klej 

Wykonanie: 

Dobrze umyte jajka ugotuj na twardo, zostaw do ostygnięcia. Następnie z filcu lub materiału wytnij  dwa 

kształtne uszka. Przyklejaj do jajek pomponiki różnej wielkości tak, by imitowały futerko owieczki. Jeżeli 

nie masz pomponików możesz je zrobić z waty lub z płatków kosmetycznych. Po obu bokach jajek  doklej 

też uszka. Pisakiem namaluj oczka, buźki i noski owieczek.  Na koniec doklej pomponiki lub druciki 

kreatywne – łapki na dole jaja. Ozdoba gotowa!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=413&v=2pOqepJD1Tc&feature=emb_logo


PRACA DODATKOWA - CHĘTNYM DZIECIOM 

Wielkanocne symbole. 

Dzielenie na sylaby. Globalne czytanie wyrazów, próby dopasowania wyrazu do ilustracji. 

1. Podziel słowa: jajko, baranek, palma, pisanka na sylaby.  

2. Spróbuj dopasować słowo do ilustracji. 

Jajko               

  

     

baranek                    palma                     

pisanka                        
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE DZIECKA 
 

PRACA RODZIC - DZIECKO 
 
 
 

Rysowany wierszyk „Kurczątko” 

Zabawa polega na ilustrowaniu podczas mówienia tekstu wierszyka odpowiednimi elementami rysunku. 

Kolejność rysowanych elementów powinna być zgodna z  wypowiadanym tekstem. 

Kurczątko 

Kurczątko z jajeczka się urodziło… 

Główkę, brzuszek wychyliło. 

Na dwie nóżki wyskoczyło. 

Czarne oczka otworzyło, 

Dziobek mały rozchyliło, 

że jest głodne zakwiliło… 

 

 

 

 
 
 


