
 

WITAM MOJE DROGIE TRZY,CZTERO, PIĘCIO I 

SZEŚCIOLATKI 

Witam serdecznie wszystkie Dzieci, oraz Waszych Drogich Rodziców. 

Już od dłuższego czasu wszyscy pozostajemy w swoich domach ze względu na epidemię, która 

rozpanoszyła się w całym świecie. 

Zdaje sobie sprawę, że nauczanie zdalne jest trudne dla nas wszystkich, a szczególnie dla Was drodzy 

Rodzice. Od niedawna wszyscy rodzice mogli wreszcie odebrać książeczki do religii dla swoich 

Pociech, zatem możemy i my kontynuować naukę  

Mam świadomość, że takie zdalne nauczanie nie jest proste i że są takie treści, które dla dzieciaków 

są niezrozumiałe.  

 

Drodzy Rodzice 3,4-latków- dla najmłodszej grupy nie wysyłam specjalnych zadań, bo oni „rządzą 

się swoimi prawami”. Sami sobie wybierają strony, które chcą kolorować, nawet, jeśli omawiamy 

np. Boże Narodzenie oni i tak sobie malują np. jajka wielkanocne- „ bo te akurat im wpadły w oko”. 

Proszę, zatem żeby przez czas zdalnego nauczania- wykonywali zadania ze swej książeczki, a 

Państwo, jeśli macie taką możliwość pomóżcie im poznać, choć kilka szczegółów dotyczących 

wybranego przez Nich zagadnienia. 

Szanowni Rodzice grupy  „Starszaków”- czyli tych, którzy pracują na tych książeczkach. 

 

Dla Państwa Dzieci, będę przygotowywała i wysyłała zadania raz w tygodniu. 

Proszę nie odsyłać wszystkich wykonanych przez Dzieci prac, a jedynie te, o które poproszę. Zdaję 

sobie sprawę jak wiele swojego czasu i sił poświęcacie Państwo w czasie nauki zdalnej Swoim 

Dzieciom.  

 



Postarajcie się wspólnie z dzieciakami rozwiązać zadania ze stron 102-103 

   

Opowiedzcie Drodzy Rodzice Dzieciakom kilka słów, o tym, czym jest kapliczka. Powiedzcie, że to 

mały przenośny kościółek- domek dla Matki Bożej, żeby mogła być bliżej ludzi. Dlatego często 

kapliczki stoją przy drogach, w ogródkach czy też blisko Kościoła.  

Poproście Dzieci, żeby bacznie obserwowały otoczenie, kiedy będą z Państwem gdzieś podróżowały, 

a jeśli to będzie możliwe to zatrzymajcie się Państwo i pozwólcie im chwilkę popatrzeć na kapliczkę. 

Wytłumaczcie dzieciom, czym jest Litania Loretańska ( Litania do Matki Bożej), oni jeszcze będą mieli 

okazję się uczyć o tej modlitwie, więc chodzi o kilka słów z Waszej strony. 

 

   

Jeśli macie Drodzy Rodzice czas i możliwość to proszę pomóżcie dzieciom w rozwiązywaniu zadań. 

Z góry dziękuje za Państwa pomoc i zaangażowanie.  

W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt :  509 907 117, konderak.a@ssp.palecznica.pl 

             Pozdrawiam  

                                                                                                                         mgr Andżelika Konderak 
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