
Wtorek, 31 marca 2020 r.   

tematyka tygodniowa:  PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

temat dnia:  Zapoznanie z piosenką „Z jajkiem i zającem” 

Witajcie maluszki! 

Czy udały się wczorajsze porządki?  

Posprzątaliście pięknie swoje zabawki? 

Myślę, że każdy z was poodkładał  swoje skarby na wyznaczone miejsce.   

A jeśli ktoś o tym zapomniał … może zrobić to dzisiaj  

 

W ramach przygotowań do Świąt Wielkanocnych proponuję naukę piosenki  

pt. „Z jajkiem i zającem”. 

Posłuchajcie proszę uważnie piosenki, a potem odpowiedzcie na moje pytania. 

- wersja  mp3 

http://chomikuj.pl/bila51/piosenki+na+Wielkanoc/Z+jajkiem+i+zaj*c4*85cem,1209

262844.mp3(audio) 

- kanał YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg&t=35s  

 

A teraz moi drodzy czas na pytania!  

Jeśli będziecie mieli kłopot z odpowiedzią poproście rodzica o ponowne odtworzenie 

piosenki lub o odczytanie jej tekstu (pod pytaniami). 

 Melodia piosenki była wolna, czy szybka; wesoła czy smutna? 

 O jakim zwierzątku śpiewały dzieci w piosence?  (o zajączku) 

 Co zostawiał każdemu zajączek? (prezenty) 

( wg tradycji zajączek przynosi dzieciom słodycze, które wkłada  

do koszyczka) 

 Kto chlapał dziewczynki wodą? (chłopcy) 

(Zwyczaj oblewania wodą nazywa się śmigus-dyngus. 

Obchodzimy go w Poniedziałek Wielkanocny - drugi dzień Świąt Wielkanocy 

– zwany Lanym Poniedziałkiem) 

 O jakich Świętach śpiewały dzieci w piosence?  (o Świętach Wielkanocnych) 

http://chomikuj.pl/bila51/piosenki+na+Wielkanoc/Z+jajkiem+i+zaj*c4*85cem,1209262844.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/bila51/piosenki+na+Wielkanoc/Z+jajkiem+i+zaj*c4*85cem,1209262844.mp3(audio)
https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg&t=35s


Piosenka „Z jajkiem i zającem”    sł. i muz. K. Bożek- Gowik 

I. Skacze drogą zając, skacze pomalutku. 

Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku. 

Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu. 

Każdemu zostawia prezent po kryjomu. 

Ref.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

         Słoneczne, pachnące Święta Wielkanocne. 

II. Idą chłopcy drogą, idą pomalutku. 

Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku. 

Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą 

i dziewczynki łapią i wodą je chlapią. 

 

Ref.: Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

         Słoneczne, pachnące Święta Wielkanocne. 

 

Czy podobała Wam się piosenka? 

Jeśli tak, zapraszam Was do zabawy „Świąteczny taniec – zamrażaniec”   

Podczas słuchania piosenki „Z jajkiem i zającem” podskakujemy w miejscu lub, gdy 

rodzice pozwolą, podskakujemy sobie po pokoju (ale proszę bez wariacji  ) na 

pauzę – przerwę w muzyce stajemy nieruchomo  (zamieniamy się w  zamrożonego 

zająca przykładając dłonie do głowy tworząc uszka zająca).  

Zaproście wszystkich domowników do zabawy! 

Przypominam – podczas przerwy – jesteśmy zamrożonymi zającami – nie możemy 

się ruszać . 

Gotowi?   

Zaczynamy! 

Czy zabawa się udała? 

Mam nadzieję, że obyło się bez wariacji  

 

A teraz coś na wyciszenie. 

 

Popatrzcie na obrazki i wskażcie, gdzie ukryły się wielkanocne zajączki. 



 

 

Czy poradziliście sobie z zadaniem?       Jesteście wspaniali! 

Kochani. Na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. 

Zachęcam Was wszystkich do nauki piosenki.  

Kto wie, może znajdzie się ktoś odważny i  przyśle mi filmik z zaśpiewaną piosenką. 

Pozdrawiam  wiosennie !   p. Magda   


