
Poniedziałek, 06.04.

Drodzy rodzice,

wielkimi krokami zbliżają się do nas Święta Wielkanocne. W tym tygodniu skupimy się na 

przygotowaniu  świąt. Wiemy, że to dla Was  intensywny czas. W domach, ostatnie porządku, 

wypieki, ale i wspólny czas z rodziną. Warto zaangażować dziecko do pomocy w przygotowaniach, 

poprzez zabawy tematyczne związane ze świętami.

Siejemy owies.

Potrzebne rzeczy: nasiona owsa, miseczka, spodek, cukrowy baranek, biała serweta, skorupki z 

jajek lub ozdobna doniczka, woda.

Na początku witamy się  radosną grą na bębenku. Po zajęciach wstępnych związanych z dniem 

tygodnia oraz aktualną pogodą ( szczegóły w poprzednich scenariuszach), możemy rozpocząć 

naszą zabawę z nasionkami. W trakcie czytania wiersza przydadzą nam się: owies na spodeczku , 

cukrowy baranek, biała serweta, zdjęcie naszego dziecka na którym się szeroko uśmiecha.

Posłuchaj wiersza.

POSIEJĘ NA SPODKU OWIES, 

MOŻE MI WYROŚNIE, KTO WIE.

( bierzemy w palce ziarna owsa i sypiemy nimi na spodek tak by dziecko widziało)



OD RANA DZISIAJ SIĘ CIESZĘ,

PIĘKNIE MI OWIESEK WZESZEDŁ. 

( możemy pokazać obrazek uśmiechniętego dziecka lub szeroko się uśmiechnąć)

JUŻ BIAŁĄ SERWETĘ ŚCIELĘ,

ZIELEŃ SIĘ OWIESKU, ZIELEŃ!

(rozkładamy przed dzieckiem białą serwetkę i kładziemy nasz spodek z owsem)

ROŚNIJŻE, DŁUGO NIE ZWLEKAJ!

CUKROWY BARANEK JUŻ CZEKA.

(kładziemy baranka na serwetce)

Już niedługo Święta Wielkanocne. Zapraszam cię do wysiania owsa, które nam ozdobi nasz 

stół wielkanocny. Zobacz jak wyglądają nasionka. Kiedy wzejdą będą pięknie zielone.

Zachęcamy by dziecko włożyło rękę do miseczki z nasionami. Może też przesypywać nasionka z 

jednego talerzyka do drugiego.

Weźmiemy teraz watę i włożymy ją do naszej pięknej doniczki.

( można też wykorzystać skorupki po jajku, ważne żeby 3/4 skorupki było w całości aby można 

było stworzyć z nich małe doniczki) . Doniczkę wypełniamy do połowy watą. 

Teraz zasiejemy nasz owies.

Dziecko z pomocą rodzica wysypuje na watę przygotowany owies.

Żeby nasionka mogły wyrosnąć trzeba koniecznie podlać je wodą.

Dziecko podlewa owies.

Teraz nasz owies potrzebuje jedynie słońca. Postawmy go na parapecie.

Brawo!! Pięknie posiałeś owies.

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres 

mailowy: domowo393@gmail.com  Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.
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