
Drodzy Rodzice i Dzieci,

chciałyśmy Wam życzyć na te Święta dużo radości, uśmiechu oraz pozytywnej atmosfery mimo 

trudnego dla nas wszystkich czasu. Niech w te Święta Wielkanocne  odrodzi się wszystko co 

potrzebuje odrodzenia. Zostańcie w zdrowiu. 

                                                                          Wesołego Alleluja!!  

                                                                                                              Mokrego Śmigusa dyngusa!!

Qiz wielkanocny

Posłuchajmy piosenki o znakach Wielkanocny.

Słuchamy piosenki razem z dzieckiem zwracając uwagę na słowa w piosence. Pokazujemy dziecku 

rzeczy, które wymieniane są w piosence. ( mazurek, koszyk, baranek, bazie, palma,  babka 

wielkanocna, Śmigus dyngus) 

Śmigus dyngus- możemy w tym miejscu piosenki pokropić dziecko wodą, być może mają Państwo

specjaną psikawkę śmigusową, jeżeli nie, wystarczy zamoczyć rękę w wodzie lub użyć czystego 

spryskiwacza do kwiatów. Możemy równieżzrobić scenkę, w której tata polewa mamę wodą. 

Życzymy dobrej zabawy.

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U ( znaki Wielkanocy)

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


Po wysłuchaniu piosenki zapraszamy dziecko  do zabawy w odgadywanie. Rodzic czyta krótki 

wierszyk a dziecko musi odkryć o czym wierszyk opowiada. Robi to poprzez odkrycie przykrytego 

przedmiotu schowanego pod chusteczką. 

Pisanka

W wielkanocnym koszyczku

leżeć będzie sobie.

Zanim ją tam włożę,

ślicznie ją ozdobię.

Czy wiesz już co to jest? Dziecko podnosi chustkę i odkrywa ukrytą pod nią pisankę. W razie 

potrzeby pomagamy dziecku.  

Tak! To pisanka.

Święconka

Zagląda ciekawie

przez okienko – słonko.

Bo też chce zobaczyć koszyk ze ......???

Sprawdzimy co to takiego? Tak! To święconka.

Bazie

Mleczka nie chcą pić.

Nigdy nie biegają.

Choć mają futerka,

ogonków - nie mają.

Oj dziwne to kotki!

Wolą stać w wazonie,

niż wziąć się za psotki.

Co to może być? Odkrywamy naszą chustę?  Dziecko odsłania bazie przykryte chustką. 

Tak! To były bazie.

Zajączek wielkanocny

Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem

słodkie upominki każdemu rozdaje. 

Któż to taki? Sprawdźmy. Dziecko odsłania zająca przykrytego chustką.

Ojej! To nasz zając wielkanocny się tutaj ukrył.



Babka wielkanocna

Na wielkanocnym stole

to ona króluje.

Polana słodkim lukrem

i gościom smakuje.

Mniam, mniam. Co to za przysmak? Odkryj naszą chustkę.  Dziecko odsłania babkę przykrytą 

chustką. To babka wielkanocna tutaj sie ukryła!

Baranek

Tyle w koszyczku

leży pisanek!

A pośród nich

słodki....????

Czy chcesz wiedzieć? Kto to taki? Dziecko odsłania baranka przykrytego chustką.

Tak! To baranek.

Brawo! Pięknie zgadywałeś. Zapraszam Cię teraz do wykonania baranka.

Przedstawiamy tutaj dwie możliwości wykonania baranka.

W trakcie wykonywania pracy możemy włączyć proponowaną muzykę instrumentalną. 

https://www.youtube.com/watch?v=9L5cdoBPryY

Wariant I

Baranek w wafli ryżowych. 

Z papieru wycinamy głowę barana i przyklejamy do okrągłego wafla, następnie przyklejamy lub 

rysujemy oczka oraz rogi. Z wykałaczek robimy nogi, a na końcach mocujemy plastelinowe 

kopytka. Baranek w takiej wersji może stać, leżeć lub wisieć jako dekoracja. Poniżej zdjęcia.

https://www.youtube.com/watch?v=9L5cdoBPryY


Wariant II

Baranek z papieru i waty.

Z  białego papieru wycinamy koło na tułów baranka ( możemy użyć do tego mały papierowy talerz)

Głowę i nogi wycinamy z czarnego papieru. Przyklejamy nogi do tułowia a następnie tułów 

obklejamy kulkami z waty. Na watę doklejamy głowę. Instrukcja poniżej.



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.

mailto:domowo393@gmail.com

