
piątek, 3 kwietnia 2020 r.   

tematyka tygodniowa: PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH  

temat dnia: DBAMY O SWOJĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ 

 

Witajcie w piątek kochane Biedroneczki. 

Dzisiaj czas zadbać o swoją sprawność fizyczną  

Przygotujcie się do ćwiczeń: ściągnijcie kapcie i bluzę (wystarczy krótki rękawek,  

w długim będzie Wam za gorąco). 

Opracowałam dla Was „zdalną” gimnastyczną ruletkę. 

Zaproście do zabawy rodzeństwo lub rodziców,  

mam nadzieję ze ćwiczenia nie sprawią Wam trudności   
 

Link poniżej: 

https://wordwall.net/pl/resource/1227366/gimnastyka-dla-przedszkolak%c3%b3w-maluszki-1 

 Dla lepszej przejrzystości najlepiej włączyć tryb pełnoekranowy. 

 

Czy podobały Wam się ćwiczenia? 

Usiądźcie teraz wygodnie i odpocznijcie. 

Przygotowałam dla Was jeszcze kilka informacji dotyczących Świąt Wielkanocnych.  

Posłuchajcie proszę.  

 

W najbliższą niedzielę obchodzimy Niedzielę Palmową. 
 

Zgodnie z tradycją na Niedzielę Palmową przygotowuje się palemki wielkanocne.  

Takie palemki można kupić w sklepie, albo zrobić samodzielnie. 
 

Palma może być wykonana z papieru, bibuły, kolorowych wstążek,  suszonych kwiatów, 

trzcin i traw. W palmie mogą znaleźć  się  gałązki wierzbowe z puszystymi, srebrzystymi 

baziami, nazywanymi też kotkami, bukszpan oraz zioła. 

Palmy wielkanocne mogą być małe oraz bardzo duże i wysokie. 

 

Popatrzcie na palmy poniżej: 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1227366/gimnastyka-dla-przedszkolak%c3%b3w-maluszki-1


 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



CIEKAWOSTKA 

Palma jest symbolem odradzającego się życia. 

Zgodnie z tradycją istnieją trzy rodzaje palm wielkanocnych: 

 palma kurpiowska (wykonywana z pnia niewielkiego ściętego drzewka, 

oplecionego następnie borówkami, gałązkami wrzosu i widłaków;  

palmę zdobi się kwiatami z bibuły i kolorowymi wstążkami). 

 palma góralska (wykonywana na ogół z gałązek wierzbowych lub wiklinowych;  

na jej czubku znajduje się zwieńczenie zrobione z kolorowych kwiatków 

wykonanych z bibuły, wstążek, a także z bazi i jedliny) 

 palma wileńska (obecnie najbardziej rozpowszechniona, można ją kupić niemal 

wszędzie; palma wykonywana jest z suszonych traw, mchów i kwiatów, 

 a jej nazwę zawdzięczamy Wileńszczyźnie, z której pochodzi). 

Z palmami wielkanocnymi wiąże się wiele wierzeń. Przyjęło się uważać, że poświęcona 

palemka chroni rodzinę przed wszelkim złem. 
 

Ps. A to moja palemka wielkanocna, którą zrobiłam wspólnie z córką: 
 

 

 

 

 

Wykonałyśmy ją z patyka,  

krepy i bibuły  

oraz kolorowych wstążek. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dla Was przygotowałam palemkę do kolorowania.  
                                               

                                                                          Udanego weekendu! Tęsknię!!!     p. Magda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


