
 

 

Mija kolejny tydzień naszej rozłąki z wami kochane dzieci. Ile jeszcze 

ich będzie ? Nikt tego  nie wie. Miejmy nadzieję, że spotkamy się 

jeszcze w naszej pięknej sali. Wasi rodzice mają teraz spore 

zamieszanie w związku ze zbliżającymi się świętami, więc dziś nasze 

propozycje zajęć i zabaw są krótkie, abyście kochane Biedroneczki 

mogły pomóc waszym rodzicom w przygotowaniach do świąt. 

 

1. „ Ciepło – zimno”- wszystkie dzieci znają tę zabawę, więc prosimy 

wybierzcie dowolny przedmiot, który zostanie ukryty.  Teraz rodzic 

schowa wam przedmiot a waszym zadaniem jest odnaleźć go dzięki 

wskazówkom rodziców. Jeśli macie ochotę możecie zrobić zamianę. Teraz 

to wy chowacie a rodzice szukają. 

 

 

2. „Śmigus-Dyngus”- posłuchajcie kochane dzieci krótkiego 

wierszyka i spróbujcie odpowiedzieć na pytania dotyczące 

wysłuchanego tekstu. Was drodzy rodzice prosimy o 

przeczytanie dzieciom wiersza. 

 

 

 



Wie o tym i Tomek i Ewa, 

że w śmigus się wszystkich oblewa. 

Ale czy trzeba Pawełka 

oblewać z pełnego kubełka? 

Wystarczy małym kubeczkiem 

dla żartu, dla śmiechu, troszeczkę. 

Bo gdy wiatr chmurkę przywieje 

i wszystkich was deszczem 

poleje? 

 

Czy wiesz, że… 

Najbardziej znanym zwyczajem związanym z Lanym Poniedziałkiem jest 

oblewanie się wodą, które wywodzi się ze słowiańskich obyczajów. 

 

- Jakie imiona dzieci wystąpiły w wierszyku? 

- Jak należy oblewać się w Lany Poniedziałek? Pełnym kubełkiem czy 

małym kubeczkiem? 

- Po co oblewamy się w Śmigusa- Dyngusa? 

- Co przywieje wiatr?  

 

3. „Wielkanocne zagadki”- nadszedł czas na kilka świątecznych zagadek. 

Postarajcie się pięknie wysłuchać i poprawnie odpowiedzieć. 

 

 
Ten prawdziwy na śniadanie 

wychodzi na łąkę. 
Ten cukrowy raz do roku 

ozdabia święconkę. (baranek) 

 

 
Co to jest: 

kolorowe, malowane, 
i kraszone i pisane, 

na Wielkanoc darowane. (pisanki) 

 
Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem 
słodkie upominki każdemu rozdaje.   
( zajączek wielkanocny) 
 

  
W ten świąteczny dzień 
każdy z nas się śmieje. 
A woda nie z nieba, 
lecz z wiader się leje. (Śmigus- 
Dyngus) 
 



 
Zagląda ciekawie 
przez okienko – słonko. 
Bo też chce zobaczyć koszyk ze… 
(święconką). 
 

 
Na wielkanocnym stole 
to ona króluje. 
Polana słodkim lukrem 
i gościom smakuje. ( Babka 
wielkanocna) 
 

 

Karta pracy nr 1. 

Pomóż zajączkowi dotrzeć do pisanek. 

 

 

 

 



Karta pracy nr 2. 

 



4. „Nasza pisanka”- a teraz dość nietypowa praca przed wami. Bardzo 

prosimy abyście wspólnie z rodzicami stworzyli swoją pisankę na 

podłodze wykorzystując do tego wszystko co macie wokół siebie. Poniżej 

znajdziecie zdjęcia, które mogą być wam pomocne. Nasza prośba, 

abyście pokazali nam swoje dzieła na grupie „ Biedroneczki” na 

Facebooku. Powodzenia!!! 

 

 
 

 



 
 

 

 

 


