
Witam wszystkie przedszkolaki z grupy 1! 

Dzisiaj moi Drodzy krótkie podsumowanie całego tygodnia i utrwalenie Waszej wiedzy. Oto zadania dla 

Was. 

1. Pamiętacie jaką literę poznawaliście w poniedziałek? Literę …F! Dobrze odpowiedzieliście. Proszę, 
weźcie teraz dowolną książkę, może być Wasza ulubiona książka z bajkami, otwórzcie na dowolnej 

stronie i spróbujcie znaleźć w tekście literę F – mała i wielką. Rodzic patrzy, czy wskazujecie 

poprawnie. A może potraficie przeczytać wyrazy, które wskazaliście i w których jest litera F, f? 

Spróbujcie. Zadanie z przeczytaniem słów kieruję do dzieci starszych. Dzieci młodsze tylko 

wskazują literę ( a te, które potrafią czytają). 
 

2. Wiedzę o Świętach Wielkanocnych w miły sposób możecie utrwalić, wykonując zadania na stronie 

wordwall. 

 

• Otwórz pudełko i odpowiedz na pytania 

 https://wordwall.net/pl/resource/13686665/wielkanoc 

 

• Połącz w pary obrazek z opisem – spróbuj sam przeczytać. 
https://wordwall.net/pl/resource/1132113/wielkanocne-tradycje 

 

3. Możecie sami wykonać wielkanocne memory i wykorzystać je do wspólnej zabawy z rodzicami 

i rodzeństwem. Wystarczy, że na pociętych na kwadraty kartkach narysujecie po dwa takie same 

symbole wiosny i Świąt wielkanocnych, np. dwie takie same pisanki, dwa baranki, dwa żonkile, dwa 

koszyczki, dwa takie same motyle itp.  Zasady gry jak w każdym memory – odwracacie kartoniki 

rysunkami w dół, mieszacie, a następnie losujecie i odwracacie po dwa kartoniki. Jeśli ktoś ma parę, 
to ją zabiera i ma przywilej ponownego odkrywania kartoników. Wygrywa ta osoba, która zbierze 

więcej par. 

 

4. Przypomnijcie sobie również piosenkę, którą w środę proponowała Wam Pani Ania, piosenkę 
„Koszyczek dobrych życzeń”. Może Wam ona umilić czas przedświątecznych porządków, 

wypieków i pomocy rodzicom -  bo jestem przekonana, że SUPER z Was pomocnicy! ☺ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7TZOcP5tKhY 

 

A skoro to piosenka o życzeniach, to życzę Wam radosnych Świąt, pełnych uśmiechu i wspólnej 

zabawy z najbliższymi. Dużo zdrówka i szybkiego ponownego spotkania się nas wszystkich na sali 

przedszkolnej. Do życzeń dołącza się również Pani Ania. 

 

Pozdrawiam, Pani Marysia 

                     


