
Drodzy Rodzice i Gwiazdeczki 

 
 W tym tygodniu tematem przewodnim będzie „Wielkanoc” 

  

 Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym chrześcijańskim świętem. Tymczasem, 

wspólne porządki, malowanie jajek, pieczenie babki, sianie rzeżuchy, czy przystrajanie 

wielkanocnego koszyczka mogą sprawić równie wiele radości. 

 Dzieciaki, jak nikt inny, potrafią cieszyć się z drobiazgów. Zatem warto wykorzystać ten 

wspaniały czas na wspólne przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Dzieci z wielką 

radością odkrywają wszystko, co nowe. Uwielbiają pomagać w przedświątecznych 

przygotowaniach, malować jajka i wycinać zające z papieru. Nie odbierajmy im tej radości i 

spróbujmy sami przez chwilę znowu poczuć się jak dzieci. 

1. Przeczytajcie dzieciom wiersz  

„Wielkanoc” 

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! 

Autor: Olga Adamowicz 

2. Dzielenie słów na sylaby: jajko, baranek, palma, pisanka na sylaby.  

https://dzidziusiowo.pl/po-godzinach/dom-i-kuchnia/916-wielkanoc-tradycje-i-obyczaje


 3. SZLACZKI NA PISANCE tutaj zadaniem dzieci jest rysowanie po śladzie.  

 



 4. KÓŁKA to propozycja zarówno dla młodszych jak i dla starszych. Zadaniem dzieci jest 

wypełnienie kółek kolorową plasteliną jeśli nie macie plasteliny możecie odciskać 

umoczonym w farbie palcem albo też pokolorować.  

   Karty możecie drukować na kolorowym papierze. 

   Jeśli nie dysponujecie drukarką- narysujcie. 

 



3.Zatańczcie wspólnie do piosenki Znaki Wielkanocy (piosenka wiosenna) 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

 

 JĘZYK ANGIELSKI 

https://englishplaybox.pl/   (po zalogowaniu)  LEKCJE CYFROWE- POZIOM I/ Rozdział 

IV Moja twarz- lekcja 1 

https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg zabawa ruchowa przy piosence 
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