
Propozycje zabaw na dzieo 07.04. 

1. Wstawad Śpiochy zaczynamy dzisiejszą zabawę!   

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

2. A teraz czas na relaks z bajką- usiądźcie wygodnie wspólnie z Rodzicem i wspólnie 

przeczytajcie bajeczkę pt. „Bajeczka wielkanocna” A. Galicy (Rodzic czyta tekst, dziecko 

obrazki) 

 

Wiosenne  tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe  

 zaczęły wychylad się z pączków. 

- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe   – daj nam jeszcze pospad, dlaczego musimy 

wstawad? 

A  suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło: 

- Tak to już jest, że wy musicie byd pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle 

roboty. 

Gdy na gałęziach  siedziało już całe stadko puszystych Kotków,  powędrowało 

dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę  – puk-puk i przygrzewało mocno. 

- Stuk-stuk – zastukało coś w środku  i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się 

malutki, żółty . 

 wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną 

kokardką. 

- Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby  nie zdążył 

na Wielkanoc. 

Teraz  zaczęło rozglądad się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego . Złapało go za uszy i 

wyciągnęło na łąkę. 

- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało  – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego ? Popilnuj , jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzid jeszcze 

kogoś. 

- Kogo? Kogo? – dopytywał się  , kicając po łące. 

- Kogo? Kogo? – popiskiwało , starając się nie zgubid w trawie. 

- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe . 

A  wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu 

siana i zaczęło z kimś rozmawiad. 

- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś. 

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeo-dzeo, dzeo-dzeo. 

 z  wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe   pierwsze zobaczyły, że to 

„coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe. 

- Co to? Co to? – pytał . 

- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał . 

I wtedy  przyprowadziło do nich małego  ze złotym dzwonkiem na szyi. 

- To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe , a  głaskało wszystkich 

promykami, nucąc taką piosenkę: 

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

3. Porozmawiajmy o opowiadaniu: 

 Jaka jest teraz pora roku? 

 Jakie postacie budziło Słonko? 

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


 Jaka postad ukryta była w stogu sianka? 

 Co baranek miał na szyi?  

 

4. Zajrzyj do „Kącika Artysty”- Nowa Trampolina i odszukaj kartę nr 22 

 Popatrz jakie wzorki są na pisankach? 

 Wskaż palcem, gdzie są pisanki w kropeczki? Może je policzysz? 

 Na których pisankach są paski? Spróbuj policzyd. 

 Pokoloruj kurczaczki. Ozdób jajeczko wg swojego pomysłu. 

 Wypchnij paluszkami środek jajeczka- super , masz gotowe kolorowe puzzle- 

teraz możesz je ułożyd w całośd- miłej zabawy!  


