
Dzisiaj moi mili taka mała niespodzianka – zamiast zajęć matematycznych – muzyczne. A to 

po to, byście do niedzieli opanowali piosenkę i mogli ją w ten świąteczny dzień zaśpiewać 
Waszym bliskim, albo wspólnie z Nimi.  

Poniżej znajduje się link do piosenki. Zanim zaczniecie uczyć się tekstu, posłuchajcie jej 

melodii. Mam nadzieję, że będzie się wam podobać. 

https://www.youtube.com/watch?v=NX0NBclT7DI 

Gdy już posłuchaliście, nauczcie się tekstu piosenki. Powtarzajcie tekst za rodzicem. 

Wszystkie dzieci, które poznają litery zachęcam, aby spróbowały same przeczytać tekst.  

„WIELKANOCNA ZABAWA” (Śpiewające brzdące, płyta „Wiosenne śpiewanki”). 

Na bieli obrusa już leżą pisanki, 

zajączek do tańca zaprasza baranki. 

A pośród bukszpanu rozsiadły się baby, 

mazurek pod boczki już łapie rolady. 

 

Święta, Święta Wielkanocne, roztańczone i pachnące. 

Święta, Święta Wielkanocne z kurką, jajkiem i zającem. 

 

Wywija oberka z kurkami baranek, 

wokoło się turla bez liku pisanek. 

Aż stół podskakuje i cały się chwieje, 

to tylko się zdarza w świąteczną niedzielę. 

 

Święta, Święta Wielkanocne, roztańczone i pachnące. 

Święta, Święta Wielkanocne z kurką, jajkiem i zającem. 

 

 

Teraz proponuję Wam wykonać wielkanocnego zajączka. Starsze dzieci poradzą sobie 

z zadaniem same, młodsze będą potrzebować niewielkiej pomocy rodziców lub starszego 

rodzeństwa. Potrzebujecie do tego: rolkę po papierze toaletowym, kawałek kolorowego 

papieru, białą kartkę, klej, nożyczki, czarny mazak, ołówek. Cała instrukcja jak takiego 

zajączka zrobić znajduje się w filmiku, do którego link podaję poniżej. Podczas sklejania 

zająca słuchajcie piosenki – będzie się Wam milej pracowało. 

 

Zając – praca plastyczna 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IZ_7h1bAHnU 



Zajączek, którego zrobicie na pewno będzie piękną świąteczną dekoracją.  
Poza przygotowaniem dekoracji pamiętajcie moi kochani, aby pomagać Waszym rodzicom 

w domowych, przedświątecznych obowiązkach (chociaż w tym roku, ze względu na sytuację 
mamy ich znacznie mniej). Wiele potraficie zrobić przecież sami i rodzice będą dumni ze 

swoich małych pomocników. A gdy już zmęczycie się tym pomaganiem ;) usiądźcie 

wygodnie i obejrzyjcie odcinek Domowego przedszkola o Wielkanocy albo bajkę o Kocie 

Filemonie i jego przygodach związanych z Wielkanocą.  
 

 

DOMOWE PRZEDSZKOLE - WIELKANOC 

https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY 

 

bajka Dziwny Świat Kota Filemona – Wielkanocne sprzątanie 

https://www.youtube.com/watch?v=8jAwhh9U81M 

 

POZDRAWIAM WAS CIEPŁO – PANI MARYSIA☺ 


