
 

Temat: Wielkanocny zajączek. 

 

   Dzień dobry Smerfy!  

  Posłuchajcie wiersza i wspólnie z Rodzicami porozmawiajcie o zwyczajach 

wielkanocnych opisanych w wierszu i w waszej rodzinie. Zapraszamy. 
 

 „Wielkanoc” Olga Adamowicz  

Wielkanocny baranek zamieszkał w koszyku. Kolorowych jajek jest też w nim bez liku.           

I smaczna szyneczka gotowa do święcenia. Jeden drugiemu składa dziś życzenia. 

Wielkanocne święta, o nich każdy pamięta. Serce się raduje, uśmiech dziś króluje.   

Dzwonimy do bliskich, kartki wysyłamy. Choć mieszkają daleko, to o nich pamiętamy.         

Do wspólnego śniadania z rodziną siadamy. To, co poświęcone z koszyczka zjadamy. 

Poniedziałek Wielkanocny to świąt drugi dzień. Wszystkie dzieci już czekają, by móc wodą 

polać się. Bo to przecież śmigus-dyngus – dużo wody trzeba.                                                                   

Oby tylko nas nie skropił, jakiś deszczyk z nieba.                                                                           

Wszystkim dużym i tym małym składamy życzenia. Zdrowia, szczęścia i radości,  

niech Wam uśmiech w sercach gości. Niech Wam jajeczko dobrze smakuje, a bogaty zajączek 

prezentami obdaruje. WESOŁYCH ŚWIĄT! 

 

  Dzisiaj zapraszamy do zabawy z zającem. Spróbujcie go odnaleźć! Powiedzcie 

na którym obrazku znajduje się zajączek – pierwszym, drugim czy trzecim? 
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   Zając to jeden z przyjaciół pani Wiosny. A może nauczymy się o nim 

piosenki?  Posłuchajcie i bawcie się wesoło. Zaproście do zabawy Rodziców. 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c 

 

A może ta piosenka bardziej Wam się podoba? Wybierzcie sami. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GxNEUPCe458 

 

 

Zabawa „Wyścigi zajączków” -  Rodzic wyznacza linię mety i startu w 

dwóch różnych końcach pokoju. Uczestnicy ustawiają się  na linii startu. 

Na sygnał rodzica, skaczecie obunóż do linii mety.  

I kto wygrał??  Gratulacje. 

 

 Dla odprężenia proponujemy zrobić wesołego zajączka.  

(poniżej kilka propozycji) 

1. Zajączek z kolorowych pasków 

Rodziców proszę o przygotowanie kartki z narysowanymi liniami, nożyczek i 

kleju. Być może przyda się państwa pomoc przy wycinaniu i sklejaniu zajączka 

w całość. Instrukcja poniżej. 

 

2. zajączek Skoczek – składanka. 

https://pl.pinterest.com/pin/646477721505444996/ 

3. Zajączek z rolki po papierze toaletowym 

https://pl.pinterest.com/pin/109775309652577139/ 

4. Zajączek – wianuszek 

https://pl.pinterest.com/pin/285556432609840643/ 

Myślę, że każdy wybierze jakąś propozycję dla siebie. 

                                 Powodzenia! ☺ 

Dla chętnych dzieci.  

 Pomóżcie wielkanocnemu zajączkowi dotrzeć do koszyczka. 

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c
https://www.youtube.com/watch?v=GxNEUPCe458
https://pl.pinterest.com/pin/646477721505444996/
https://pl.pinterest.com/pin/109775309652577139/
https://pl.pinterest.com/pin/285556432609840643/
https://i1.wp.com/www.kiedymamaniespi.pl/wp-content/uploads/2017/03/Cute-Paper-Bunny-Craft.jpg?ssl=1


 

 Miłej zabawy. Do jutra.  Pani Gosia i Pani Krysia ☺ 

 


