
Dzień dobry Kangurki.  

28.03.2021r.( poniedziałek) 

 

Witam Was w DOMOWYM PRZEDSZKOLU! 

Przypominam o uzupełnieniu kalendarza. Jak nazywa się miesiąc, o którym 

mówi się,  że jest jak w garncu, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia? Jeśli macie w 

domu tablice to poproście rodziców o wydrukowanie dni tygodnia i codziennie, 

tak jak w przedszkolu, zaznaczajcie odpowiednia dzień. Uzupełniajcie również 

kalendarz pogody. Bądźcie systematyczni. 

W tym tygodniu rozmawiać będziemy o zbliżających się świętach. 

Dzisiejszy temat zajęć: „Wielkanocne zwyczaje”. 

 1. Ćwicz z piosenkami: ,,Skaczemy, biegniemy – Wygibasy z naszej klasy ‘’ 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA&list=PLulekx8o0zKj10X

_oZOjytR1WgDJxi_OX 

2. Posłuchajcie zamieszczonej poniżej „Bajeczki wielkanocnej” 

 

Bajeczka wielkanocna (Agnieszka Galica) 

  

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, 

aż zaspane wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków. 

– Jeszcze chwilę – mruczały wierzbowe Kotki. 

– Daj nam jeszcze pospać, dlaczego już musimy wstawać? 

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

– Tak to już jest, że musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam 

jeszcze tyle roboty. Gdy na gałązkach siedziało już całe stadko puszystych 

Kotek, Słońce powędrowało dalej. 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk, puk! 

I przygrzewało mocno. 

– Stuk, stuk! – zastukało coś w środku jajka i po chwili 

z pękniętej skorupki wygramolił się malutki Kurczaczek. 

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek 

i przewiązało czerwoną kokardką. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA&list=PLulekx8o0zKj10X_oZOjytR1WgDJxi_OX
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA&list=PLulekx8o0zKj10X_oZOjytR1WgDJxi_OX


– Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłby wstyd, gdyby Kurczątko nie 

zdążyło na Wielkanoc. 

Teraz słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało promykami 

świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go 

za uszy i wyciągnęło na łąkę. 

– Co się stało? – zajączek przecierał łapką oczy. 

– Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce 

– a co to by były za święta bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, 

jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze kogoś. 

– Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące. 

– Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zagubić w trawie. 

– Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki. 

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem 

na szyi. 

– To już święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a słońce głaskało 

wszystkich promykami , nucąc taką piosenkę 

 

W wielkanocny poranek 

Dzwoni dzwonkiem baranek , 

a Kurczątko  z Zajączkiem  

podskakuje na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

robiąc miny słodkie, 

Już wyjrzały z pączka, 

siedzą na gałązkach, 

Kiedy będzie Wielkanoc , 

Wierzbę pytają 

  

 (Źródło: „Wiersze i opowiadania nie tylko do czytania – antologia literatury 

dziecięcej”, red. Wiesława Żaba-Żabińska, Wyd. MAC Edukacja, Kielce 2006, 

s. 109) 



 Chętnych zapraszam do inscenizacji treści opowiadania, wystarczy 

narysować/wydrukować postaci z bajki, nakleić na patyczek i teatrzyk gotowy. 

 

Po przeczytaniu opowiadania, zachęcamy do rozmowy na jego temat. 

Oto pytania wspomagające: 

 Co robiło słońce? 

 Kogo obudziło jako pierwsze, drugie….? 

 Dlaczego słońce budziło bazie, kurczątko, zajączka i baranka? 

 Jakie nadchodzą święta? 

Przy okazji ostatniego pytania, zachęcamy także do wspólnej rozmowy 

z dzieckiem na temat Świąt Wielkiej Nocy:   

 Dlaczego obchodzimy te Święta? 

 Jak się do nich przygotowujemy? 

 Jakie zwyczaje są z nimi związane? 

 

Zwyczaje wielkanocne - prezentacja  

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

 

3. „Jajko” – ćwiczenie relaksacyjne – masażyk (wg M. Bogdanowicz, 

Rymowanki – przytulanki, Wydawnictwo Fokus, Gdańsk 2002)  

A to co? A to co?  

Jajko drogą szło. – kroczymy palcami od dołu pleców ku górze               

Napotkało „patelnię” – na czubku głowy robimy okrężny ruch dłonią 

zakończony lekkim stuknięciem                                                                               

I udaje jajecznicę. – i gładzący ruch od czubka głowy ku dołowi 

4. „ Tradycje świąteczne” – zabawa ruchowa. Dzieci biegają przy dźwiękach 

muzyki, na sygnał słowny przyjmują odpowiednią pozycję: Kiedy rodzic powie 

wyraz związany ze Świętami Wielkanocnymi (np. jajka, kurczaczek, oblewanie 

wodą) dzieci stają i podnoszą wysoko ręce, kiedy powie inny wyraz (np. 

choinka, tort), dzieci siadają na dywanie. 

5. Poćwicz pamięć-zagraj w grę „Wielkanocne memory”:  



https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455e

e25536f_/index.html 

 

6. Kolorowanki Online  

Wielka księga kolorowanek online dla każdego. Wszystko za darmo  

https://www.kolorowankionline.net/zajaczek-z-jajkami 

 

Miłego dnia 

   Edyta Korepta 
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