
Poniedziałek, 30 marca 2020 r.   

tematyka tygodniowa: PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH  

temat dnia: Przedświąteczne porządki 

Witam Was kochane Biedroneczki! 

Mam nadzieję, że miło spędziliście weekend   

Dziś poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia. 

A my rozpoczynamy przygotowania do Świąt Wielkanocnych. 

Święta Wielkanocne to święta, w których wspominamy Zmartwychwstanie Pana Jezusa.  

 

Podczas następnych dwóch tygodni będziemy poznawali tradycje i zwyczaje związane  

z Wielkanocą: 

- poznamy Palmową Niedzielę,  

- pobawimy się z Zajączkiem wielkanocnym, 

- dowiemy się, co należy włożyć do wielkanocnego koszyczka, 

- odkryjemy różnice pomiędzy pisankami a kraszankami, 

- poznamy wielkanocne  potrawy  

i mam nadzieję, miło spędzimy czas! 

Święta Wielkanocne coraz bliżej, trzeba się do nich przygotować.  

Czas na przedświąteczne porządki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popatrzcie na ilustracje, które dla Was przygotowałam. 

Czy potraficie nazwać czynności przedstawione poniżej na obrazkach?  



 

 



 

 



 

 



Myślę, że nie mieliście najmniejszych problemów z nazwaniem tych czynności! 

 

A teraz zapraszam Was do zabawy pt. „Porządki Pana Języczka”.   (Zabawa logopedyczna) 

Pan Języczek, który mieszka w buzi, postanowił posprzątać swój dom:  

• umył ściany (przesuń  język po wewnętrznej stronie policzków); 

• przetarł sufit (przesuń język po podniebieniu);  

• umył okna od zewnątrz (obliż górne i dolne zęby od zewnątrz);  

• a później od wewnątrz (obliż górne i dolne zęby od wewnątrz);  

• po oknach przyszła kolej na drzwi (obliż wargi w koło);  

• gdy szorował drzwi, zobaczył swojego sąsiada, który akurat przechodził obok, więc 

radośnie mu pomachał (pomachaj  językiem od jednego kącika ust do drugiego);  

• na zakończenie – wytrzepał dywan (wysuń język jak najdalej na brodę);  

• a gdy skończył sprzątanie, zmęczony poszedł spać (dzieci naśladują odgłos chrapania) 

Czy wasz języczek posprzątał pięknie swój domek? 

Jeśli tak, to mam dla  Was kolejną niespodziankę. 

Popatrzcie na obrazek.   

Kogo widzicie na obrazku? Czy widzicie mamę z dziećmi? Co robią? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzieci i ich mama sprzątają pokój.  

Popatrzcie mama odkurza lampkę, córka czyści stolik, młodszy synek myje okna  

a starszy syn sprząta odkurzaczem parowym.  

Czy potraficie nazwać przedmioty przedstawione poniżej,  

które wykorzystujemy podczas sprzątania? 

Z pomocą rodzica, podzielcie na sylaby nazwy tych przedmiotów, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy wszyscy poradzili sobie z tym zadaniem?   Myślę, że tak! 

 

Na zakończenie naszego spotkania mam dla Was zadanie! 

W ramach przedświątecznych porządków posprzątajcie proszę swoje zabawki! 

Ps. Możecie przysłać zdjęcie, jak dbacie o porządek  

Przed pracą możecie posłuchać „Piosenki o sprzątaniu domu” Małej Orkiestry Dni 

Naszych   

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w   
 

 

Pozdrawiam Was serdecznie i ściskam mocno!   
 

 

p. Magda 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w

