
Czwartek 01.04.2021 

Temat tygodnia: WIELKANOC 

Temat dnia: Na wielkanocnym stole. 

 

Dzień dobry Elfy! 

 Dziś wyjątkowy dzień po 

pierwsze dlatego, że zaczął się nowy 

miesiąc, który nazywa się kwiecień, a 

pierwszego dnia kwietnia obchodzimy 

Prima Aprilis czyli dzień żartów. Dziś 

możecie bezkarnie sobie żartować, tylko 

pamiętajcie z umiarem.  

A po drugie dlatego, że przychodzi do nas 

Zajączek. Mam nadzieję, że 

przygotowaliście piękne koszyczki, w które 

włożył Wam słodycze. A może już 

zdążyliście ich poszukać? 

Zapraszam Was do dzisiejszych zajęć. 

 

 

 

1. Zacznijmy od zabawy ruchowej, która nazywa się „Zrób tyle, ile słyszysz” 

Rodzic klaszcze w dłonie (maksymalnie do 10 klaśnięć), a  Waszym zadaniem 

jest wysłuchać ile razy rodzic klaśnie i tyle razy wykonać podane ćwiczenie 

przez rodzica np. skłony, przysiady, podskoki, pajacyki. 

2. Proponuje Wam teraz zabawę „PRAWDA- FAŁSZ”. 

Rodzice przeczytają Wam poniższe zdania, a Waszym zadaniem będzie 

określić, czy jest ono prawdziwe czy fałszywe. Jeśli fałszywe- proszę 

powiedzieć jak ono powinno brzmieć. 

 Święta Wielkanocne kojarzą nam się z choinką i św. Mikołajem. 

 Do koszyczka wkładamy: żelki, cukierki, chrupki. 

 Mazurki i baby to najpopularniejsze ciasta wielkanocne. 

  Święta wielkanocne zawsze obchodzimy latem. 



 Domy na Święta Wielkanocne ozdabiamy jemiołą i jajkami. 

 Na palmową niedzielę robimy palemki. 

 Najważniejszym posiłkiem w czasie Świąt Wielkanocnych jest 

wielkanocne śniadanie. 

 Przy wielkanocnym stole szykujemy miejsce dla nieoczekiwanego 

gościa.  

Jestem przekonana, że bardzo dobrze poradziliście sobie z określaniem 

prawdziwości tych zdań.  

3. Wysłuchajcie proszę wiersza Ewy Skarżyńskiej pt. „Wielkanocny stół” 

https://www.youtube.com/watch?v=A6Sk-DnmkFE 

Poniżej wklejam tekst wiersza, żebyście mogli śledzić tekst. 

Nasz stół wielkanocny 

haftowany w kwiaty. 

W borówkowej zieleni 

listeczków skrzydlatych 

lukrowana baba 

rozpycha się na nim, 

a przy babie - 

mazurek w owoce przybrany. 

 

Palmy pachną jak łąka 

w samym środku lata. 

Siada mama przy stole, 

A przy mamie tata. 

I my. 

 

Wiosna na nas 

zza firanek zerka, 

a pstrokate pisanki 

chcą tańczyć oberka. 

 

Wpuśćmy wiosnę, 

Niech słońcem 

zabłyśnie nad stołem 

w wielkanocne świętowanie 

jak wiosna wesołe! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A6Sk-DnmkFE


Pytania do wysłuchanego wiersza: 

 Jak w wierszu wygląda stół wielkanocny? 

 Czym jest udekorowany? 

 Co na nim stoi? 

 Kto siada przy stole? 

 Kto zerka na wszystkich  zza firanki? 

 

4. Kochani proponuje Wam  zabawę przy piosence pt. „Śmigus- dyngus” (pobrać 

piosenkę Audio track 08) 

 

https://chomikuj.pl/aliim/LE*c5*9aNE+ELFY 

 

W Poniedziałek Wielkanocny    (dzieci poruszają się w dowolnych kierunkach po wyznaczonym 

miejscu) 

wiatr poganiał chmurki,     (dmuchają, żeby rozpędzić chmurki) 

by zrosiły ciepłym deszczem (stoją  w miejscu i rękoma naśladują spadający deszczyk ) 

zajączka i kurki. 

Schował się zajączek w trawie, (dzieci przykucają i się rozglądają) 

a kurki w kurniku. 

Czy to deszcz, czy śmigus dyngus, (Dzieci rozkładają ręce i dziwią się) 

wietrzyku-psotniku? 

Ref.:  

Śmigus-dyngus to zabawa.    (Dzieci po kole poruszają się raz w prawą, raz w lewą stronę           

krokiem dostawnym) 

Śmigus z lewa, dyngus z prawa. 

Chociaż w butach chlupie woda, 

chować się po kątach szkoda. 

Chociaż w butach chlupie woda, (Naśladują chlapanie butami w kałuży) 

chować się po kątach szkoda. 

 

5. Zadanie- Elfy  Was o wykonanie karty pracy nr 3 ze strony nr 51 

6. Zadania do wykonania dla chętnych. Poniżej wstawiłam Wam karty pracy. 

Pierwsza to matematyczna. W każdym prostokącie należy umieścić każdy 

obrazek tylko raz, należy uważać, żeby nie pojawił się taki sam rysunek w linii 

pionowej czyli I i poziomej czyli ----------. 

A druga karta pracy to zadanie do czytania, ale mogą przeczytać ją również 5 

latki, bo w tej czytance dzieci czytają obrazki, a dorośli wyrazy. 

Aaaaa zapomniałabym o jeszcze jednym zadaniu, Jako że zbliżają się 

wielkimi krokami Święta proszę, żebyście pomogli w domu i posprzątali swój 

pokój,.Tak teraz to już na pewno wszystko.  

Do jutra,  

Papapappa 

Pani Ania  

https://chomikuj.pl/aliim/LE*c5*9aNE+ELFY


 



 
 


