
TYDZIEŃ I.  29 marzec 2021 r. (poniedziałek) 

Szczęść Boże! 

Witam Wszystkich bardzo serdecznie zarówno Rodziców, jak i Dzieci 

 w ostatnim tygodniu marca, który w naszej tradycji chrześcijańskiej  

jest nazywany Wielkim Tygodniem,  poprzedzającym  

Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 

Natomiast dzisiejszy dzień nazywamy Wielkim Poniedziałkiem. 

Zapraszam do naszej wspólnej pracy zdalnej. 

Zawsze rano po śniadaniu, gdy wracamy do naszej Sali, rozpoczynamy nasze 

zajęcia od modlitwy do Anioła Stróża. Ogarniamy wtedy modlitwą  wszystkich, 

którzy są bliscy naszemu sercu czyli Wasze Rodziny, całą naszą Ojczyznę, 

wszystkich chorych i cierpiących oraz ustanie pandemii.  

 

 

 

 

„Aniele Boże Stróżu mój, 

Ty zawsze przy mnie stój, 

rano, wieczór, we dnie, w nocy, 

bądź mi zawsze ku pomocy, 

strzeż duszy i ciała mego, 

i zaprowadź mnie do żywota 

wiecznego. 

                        Amen.” 

 

 

 

 

 



Temat tygodnia: „ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY” 

Temat dzisiejszego dnia to: „WIELKANOCNY STÓŁ”. 

■   „Wielkanocny stół” – wysłuchanie wiersza E. Skarżyńskiej,  

      rozmowa kierowana dotycząca jego treści.  

Wielkanocny stół 

Nasz stół wielkanocny 

haftowany w kwiaty. 

W borówkowej zieleni 

listeczków skrzydlatych 

lukrowana baba 

rozpycha się na nim 

a przy babie - 

mazurek w owoce przybrany. 

Palmy – pachną jak łąka 

w samym środku lata. 

Siada mama przy stole, 

a przy mamie – tata. 

I my. 

Wiosna na nas 

zza firanek zerka, 

a pstrokate pisanki 

chcą tańczyć oberka. 

wpuścimy wiosnę, 

niech słońcem  

zabłyśnie nad stołem 

w wielkanocne świętowanie 

jak wiosna wesołe. 

Po przeczytaniu wiersza spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania. 

Co leżało na wielkanocnym stole? 

Kto usiadł przy wielkanocnym stole? 

Co chciały robić pisanki na stole? 

Kogo można wpuścić do domy? 

Jakie jest wielkanocne świętowanie? 

Zgodnie z naszą polską tradycją na stole wielkanocnym powinny się znaleźć 

charakterystyczne ozdoby: kurczaki, borówki oraz potrawy, takie jak: żurek lub 

barszcz biały, kiełbasa biała, jaja, chrzan, baby, mazurki. 



 

 

Wielkanoc to radosne i uroczyste świętowanie rodzinne, w czasie którego wszyscy 

wspólnie jedzą nie tylko wielkanocne śniadanie, lecz także razem spędzają czas. 



■  „Baranek, kurczaki, pisanki” – rozwiązywanie zagadek Joanny Wasilewskiej. 

  

Ma złociste rogi 

i kożuszek biały. 

Nie biega po łące, 

bo z cukru jest cały. 

 

Wykluły się z jajek, 

są żółciutkie całe. 

Będą z nich kogutki 

albo kurki małe. 

 

Leżą w koszyczku 

pięknie ułożone. 

W kolory i wzory 

mocno ozdobione. 

A oto obrazki.  

Proszę uprzejmie, aby dziecko odpowiedni obrazek wskazało do zagadki. 

 

Baranek cukrowy 

Pisanki 

Kurczaczki 



 

 

 

 

 



Proszę pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu  

zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

                   

■    „Jestem samodzielny” – kształtowanie samodzielności. 

Bardzo proszę podejmujcie w domu próby samodzielnego ubierania się, czy to 

rano po przebudzeniu, wychodząc na podwórko, czy wieczorem przed 

spoczynkiem. 

■   „Pisanka” – rysowanie po śladzie. 

 



■   „Pisanki” – kolorowanie kredkami. 

 



■   Doprowadź zajączka do koszyczka z pisankami. 

 

 



■   Połącz liniami takie same zajączki. 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 


