
DRODZY RODZICE! 

 

W nadchodzącym tygodniu  16.03.2020r. -20.03.2020r. 

planowaliśmy zrealizować temat „Już słychać śpiew ptaków.” 

 

W tym  tygodniu mieliśmy kontynuować w przedszkolu 

rozmowę o wiosennych zmianach w przyrodzie, o rozkwitających 

pączkach, powracających ptakach. 

Mieliśmy zapoznać się z  wierszem Juliana Tuwima „Ptasie 

radio, które wykorzystać można  do ćwiczeń artykulacyjnych. 

Mieliśmy poznać budowę pióra ptasiego, które można 

wykorzystać do ćwiczeń oddechowych. 

Porozmawiajmy również o tym, jak wiosną należy dbać  

o zdrowie. 

Zabawy z literką  „G, g”. Wskaż obrazki, przedmioty,  

w których słychać literkę „G,g”.  

W codziennych sytuacjach warto kontynuować z dzieckiem 

utrwalanie nazw ptaków i roślin. 

Aby ćwiczyć dodawanie w zakresie do 10, warto przeliczać 

przedmioty codziennego użytku. Podczas posiłków można 

również utrwalać znajomość produktów spożywczych bogatych  

w witaminy. 



Nasza grupa miała rozpocząć projekt edukacyjny na temat 

„Wielkanocne tradycje”. Od 23.03.2020r. – 10.04.2020r. 

poznanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 

Przez ten czas należy przeprowadzać  rozmowy  

o przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych oraz o tradycjach  

i zwyczajach- robienie palmy, malowanie jajek, wielkanocny 

koszyczek. 

Co powinno znaleźć się na świątecznym stole i w wielkanocnym 

koszyku. Utrwalajmy zdobyte informacje dotyczące tradycyjnych 

potraw wielkanocnych, a także  doskonalmy umiejętności 

zachowania się przy stole i właściwego podejmowania 

zaproszonych gości. Wspólnie udekorujmy stół świąteczny, 

rozkładanie naczyń i sztućcy. 

 Dzieci mogą usprawniać  aparat artykulacyjny poprzez ćwiczenia 

np. naśladowanie głosów zwierząt, prawidłowe wymawianie 

głosek w wyrazach, powtarzanie sylab (ma, mo, me, mi, my).  

 Odczytywać  proste wyrazy związane z tematem Wielkanocy: 

baranek, pisanka, pisanki, mazurek. Tworzyć  zbiory różnych 

przedmiotów, klasyfikując je ze względu na określone cechy 

(wielkość, kształt, kolor, przeznaczenie)    

 Wspólne malowanie pisanek, wykonanie palmy, przygotowanie 

koszyczka umożliwi dziecku zdobycie cennych doświadczeń. 

Warto również zachęcić dziecko do samodzielnego zdobywania 

informacji poprzez rozmowy, zadawanie pytań, wyszukiwanie 



ilustracji w książeczkach dziecięcych itp. Warto włączać dzieci do 

przygotowań świątecznych-  dzieci mogą brać udział w pieczeniu 

tradycyjnego ciasta (babka, mazurek- ozdabianie), dzieci mogą 

rozwijać swoją kreatywność. 

 

 

Z pozdrowieniami 

Nauczycielki z grupy IV Jeżyki 

 

 

 

 

 


