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KOCHANE DZIECI

Baranek jest ważnym symbolem Świąt Wielkanocnych, zajmuje honorowe miejsce na 
wielkanocnym stole. Kiedyś przygotowywano je samodzielnie, a dziś, niestety, większość z 
nas kupuje już gotowe figurki z ciasta bądź cukru. Można też je spotkać z masła. 

BARANEK

Zapraszam rodziców i dzieci do zabawy i wykonania naszej pracy. Zachęcam do używania książki 
do komunikacji w trakcie proponowanych aktywności.
Do wykonania naszej pracy potrzebne będą: torebka foliowa (na kanapki), popcorn, czarny lub 
kremowy karton na głowę, biały karton, klej- wikol.

,,ŚNIADANKO BARANKA”- posłuchajmy razem piosenki  i spróbujmy odpowiedzieć na 
pytania.

https://www.youtube.com/watch?v=PhkxYxtsa1k 

Czy już wiesz?                                                                                                                                        
Czy w naszej piosence,  występuje baranek? (tak)
Co je baranek? (trawę i sianko)
W jakie święta znajdziemy baranka w koszyczku? (w Święta Wielkanocne)

ZABAWA: mówimy głośno wyliczankę, wskazując palcem raz na siebie, raz na dziecko. Osoba, na
której skończymy wyliczać, wymyśla zadanie dla domowników.   

Jestem sobie owca mała,
teraz będę wyliczała.
Kto się będzie z nami bawił.
Raz, dwa, trzy!,
Zadanie wymyślasz Ty! 

Przykłady:

 - głaszczemy się po brzuchu 

 - klepiemy się po kolanach

Zadanie utrudnimy, jeżeli dołożymy przeliczanie wykonywanych czynności. Sprawdzamy czy 
dziecko prawidłowo  przelicza wykonywaną czynność  lub liczymy razem z dzieckiem.

Przykłady:

-  cztery razy klepiemy się po łokciach

-  dwa razy dotykamy brody

BARANEK- foliowy woreczek napełnij do połowy popcornem. Zawiąż woreczek. Wytnij głowę 
dla baranka (w kształcie jajka)- naklej szerszym końcem do góry na wąskim boku torebki z 

https://www.youtube.com/watch?v=PhkxYxtsa1k


popcornem(u góry). Wytnij chmurkę z białego kartonu na szerokość głowy baranka, naklej wysoko 
na głowie, to będzie grzywka baranka . Wycinamy uszy i oczy naklejamy barankowi .

GRATULACJE! PIĘKNY BARANEK

GOTOWE. Dokładnie myjemy dłonie wodą i mydłem.

Czekamy  na świąteczne kartki dla wolontariuszy oraz zachęcamy do udziału w naszych akcjach 
(szczegóły na stronie głównej naszego przedszkola).

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy: 
domowo393@gmail.com


