
Środa, 1 kwietnia 2020 r.   

tematyka tygodniowa: PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH  

temat dnia: Prima Aprilis – poznajemy zwyczaj robienia żartów i psikusów. 

 

Witam Was serdecznie moje kochane Biedroneczki! 

 

Dziś niespodzianek nie będzie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻARTOWAŁAM ! 

 



 

 

Dziś 1 kwietnia - Prima Aprilis – dzień Żartów i psot. 

1-go kwietnia wszyscy robią sobie psikusy i żarty.  

Także w telewizji pojawiają się różne nieprawdziwe albo śmieszne informacje. 

Dzisiaj możecie robić żarciki, figle i psoty wszystkim członkom rodziny: 

mamie, tacie oraz rodzeństwu. 

Moje Biedroneczki, czy wiecie co to takiego żart lub psikus? 

- Psikus ma spowodować uśmiech na twarzy, stworzyć miłą i radosną atmosferę. 

Możemy powiedzieć komuś:  

- Ojej, ale masz dziurę w spodniach! 

albo 

- Popatrz jaki masz brudny nos, idź go umyj. 

A gdy ktoś nabierze się na Wasze żarty, musicie zawołać: 

- „Prima Aprilis uważaj bo się pomylisz!” 

 

 

 



Popatrzcie na ilustracje i posłuchajcie kolejnych żarcików: 

 

 

 

 

 

Arek mówi tak do Józka: 

„Ale brudna jest twa bluzka! 

Jeszcze powiem Ci, kolego, 

że masz spodnie do niczego! 

Na nogawce wielka plama, 

będzie zła na ciebie mama” 

 

 

 

 

 

 



 

 

Basia daje mamie znaki: 

„W zupie mi pływają raki! 

Trzy się kąpią, a ten czwarty 

sobie gra z kolegą w karty”. 

Szepcze mama: „Ej, Dorotko, 

zaraz wuj przyleci z ciotką, 

samolotem, aż z daleka, 

więc pod domem na nich czekaj” 

 

I tak wszyscy kłamią wkoło 

Pierwszy kwietnia, jest wesoło! 

Jeśli dzisiaj się pomylisz, 

Głośno krzycz: „Prima … aprilis!” 

 

Planując żarciki musicie jednak pamiętać, żeby Wasz dowcip  

nikomu nie sprawił przykrości, ani nie wyrządził krzywdy! 
 



Jestem ciekawa, czy zrobicie najbliższym jakiś żarcik.  

A może wasi rodzice, albo starsze rodzeństwo sprawi Wam jakiegoś śmiesznego 

psikusa.     

Na zakończenie naszego spotkania, mam pytanie: Czy znacie Bolka i Lolka? 

Przygotowałam dla Was bajkę o tym jak, Bolek i Lolek świętowali 

 dzień 1-go kwietnia czyli Prima Aprilis. 

Czy jesteście ciekawi, jakie żarciki i psikusy wymyślili?  

Zapraszam Was do oglądania. 

„Bolek i Lolek. Prima Aprilis” 

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

 

 

 

Pozdrawiam serdecznie  

p. Magda 

 

Ps. Dawno się nie widzieliśmy, 

troszkę się zmieniłam. 
 

Zostałam kotem! 

 

- „Prima aprilis,  

uważaj bo się pomylisz!” 

 

 

 

Ps. 2. W ramach dzisiejszych żarcików i psikusów proponuję zrobienie  

pojedynczej oraz rodzinnej śmiesznej fotografii (wykorzystując różne 

zabawne  nakładki  w telefonie).  

Czekam na efekty!  

 

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

