
Drodzy Rodzice. 

Drogie „MUCHOMORKI”! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie: „Tradycje Świąt Wielkanocnych” 
 

Propozycje zabaw/aktywności 01.04.2021/czwartek/ 

Kochani rodzice proszę o przeczytanie dziecku poniższego tekstu: 
Muchomorki ! Sprawdzając obecność w przedszkolu, powiedziałabym Wam, że dzisiaj mamy nowy 

miesiąc. 

- A WIECIE  JAKI ? 

- Skończył się marzec i jest teraz…KWIECIEŃ.  

 1 KWIECIEŃ  to dzień, kiedy możecie robić psikusy i nikt się nie obrazi tylko się śmieje ! 

/ Obyczaj obchodzony pierwszego dnia kwietnia w wielu krajach świata. Polega on na robieniu 

żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, nabierania kogoś, konkurowaniu w próbach sprawienia,  

by inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe 

informacje/. Propozycja zrobienia psikusa przez dziecko dla mamy/taty lub samemu dziecku przez 

rodzica.  ZAŁĄCZNIK NR 1 

A więc robimy psikusy mamie, tacie, rodzeństwu bowiem dzisiaj 

PRIMA APRILIS.   
A ponieważ śmiech to zdrowie, w tym dniu nabieramy nasze dzieciaki, 

pozwalamy aby nas nabierały i razem z nimi śmiejemy się. 

BAWCIE SIĘ DOBRZE ! 
 / Dla rodzica propozycja obejrzenia filmu z dzieckiem w dowolnej chwili: 

 „ Prima aprilis u Bolka i Lolka”/. 

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

 

1. Dzisiaj zabawa matematyczna  „Kurczaczki w zagrodzie” z wykorzystaniem 4 pisanek,  

    3 kurczaczków, karteczki z cyframi 1,2,3,4 /każda cyfra na oddzielnej kartce/, koszyczek.   

 Mamo/ tato połóż przed dzieckiem karteczki z cyframi, dodatkowo możemy pokazywać 

odpowiednią ilość oczek na kostce do gry, jeżeli dzieci mają jeszcze problemy z 

rozpoznawaniem cyfr. Prosimy, żeby włożyły do zagrody/koszyczka/ tyle kurczaczków, ile 

jest napisane na kartce/pokazane na kostce. Próby przeliczania kurczaczków przez dziecko/ 

licząc każdego kurczaczka dotyka i wypowiada cyfrę np. jeden – dotyka pierwszego 

kurczaczka itd……  

 W ten sam sposób zabawę powtarzamy z pisankami. 

 Także możemy zaproponować dziecku ustawienie pisanek i kurczaczków w pary; kurczaczek- 

pisanka/ utrwalenie pojęcia: para oraz umiejętność stwierdzenia czego jest więcej 

kurczaczków czy pisanek. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oZcEtYjJlJI
https://1.bp.blogspot.com/-k-NYeKstfA4/WOgAkipfpxI/AAAAAAAABcs/ryR1ZEW3U2kNS_i-fYBW7sU7sB_UGgO6gCLcB/s1600/DSC_0096.JPG


 

2. Teraz odpocznijcie po pracy – połóżcie się wygodnie na łóżku i weźcie 3 głębokie oddechy. 

     RELAKS Z BAJKĄ- proponuję przeczytanie ulubionej bajeczki. 

MIŁEGO DNIA!!! 
 

 

PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE NA JUTRO:  
Drogi rodzicu- przygotuj: 2 koszyczki lub miseczki, 8 przedmiotów związanych ze świętami, kilka 

klocków. 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

PRIMA APRILISOWY BANAN: 
   Czy Państwa dziecko lubi jeść banany? A Państwo lubicie robić kawały? Wręczcie dziecku banana 

pokrojonego w plasterki od środka. 

    Zobaczycie Państwo jaką będzie miało minę obierając go ze skórki. Zabawa polega na tym aby 

„pokroić” nieobranego banana wykałaczką wkuwając ją do środka. 

Będzie potrzebny: 

– banan 

– wykałaczka 

– odrobina soku z cytryny 

– poczucie humoru 

Wykonanie: 

 Zabawa polega na tym aby „pokroić” nieobranego banana wykałaczką wkuwając ją do środka. 

Chodzi o to, aby jak najmniej uszkodzić skórkę (dziurka od nakłucia musi być jak najmniejsza). 

1. Nakłuj banana wykałaczką i staraj się tak nią poruszać aby „odkroić” plasterek banana 

2. Zrób w ten sposób 6-7 plasterków 

3. Pokrop nakłucia sokiem z cytryny, aby nie ściemniały 

A teraz poczęstuj magicznym bananem swoje dziecko! Obierze skórkę, a tu… banan w plasterkach! 
 

 


