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Dzień dobry Serduszka! Dzień Dobry Rodzice! 

 

 

LIST OD WIELKANOCNEGO ZAJĄCA 

 

          Święta Wielkanocne coraz bliżej - chętnie pokicałbym i pobawił się z Wami w Waszym 

pięknym przedszkolnym ogrodzie, ale niestety w tym roku nie mogę Was odwiedzić. 

    Moje pomocnice pani Aldona i pani Magda przekazują mi informacje na temat Waszej 

pracy, ja sam również obserwuję Was czasami przez okno i widzę jak pięknie pracujecie i 

wykonujecie zadania przesyłane przez Wasze panie do mnie. 

     W ten przedświąteczny czas proponuję Wam wielkanocne zabawy i zadania. Zaproście do 

zabawy rodziców i rodzeństwo, prześlijcie zdjęcia do Waszych pań, chętnie je obejrzę. 

 

ZAJĄCZEK Z WIELKANOCNEJ ŁĄKI 

 

JESTEM PEWIEN, ŻE ŚWIETNIE SOBIE PORADZICIE, 

RODZICE I RODZEŃSTWO  Z PEWNOŚCIĄ WAM W TYM POMOGĄ 

 

A WIĘC ŻYCZĘ WESOŁEJ ZABAWY! 

 



1.Powitanka rymowanka 

 

„Mało nas, mało nas 

chodźcie do nas wszyscy wraz. 

Krok do przodu i krok w tył, 

żeby dzień wesoły był”. 

 

2.  Zapraszam do zabawy przy piosence „Zając” 

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

 

3. „Zajączki” – zabawa paluszkowa - rozmowa z dziećmi na podstawie czytanego tekstu  

     Rodzic czyta dziecku poniższy tekst o „Zajączkach”,  następnie  dzieci na paluszkach 

 przeliczają  zgodnie z pytaniami w tekście. 

 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi 

dłońmi. 

 

 

 

 

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


4. Narysujcie co byście chcieli dostać od zajączka. 

 

 

 

5. Przygotowania do świąt. 

     Dzieci  ruchem przedstawiają czynności, wykonywane w domu (odkurzanie, pieczenie, 

mycie okien, ścieranie kurzu, trzepanie dywanów itp.) 

 

      Drogie Serduszka jak już wiecie  zbliżają się Święta Wielkanocne, więc pomagamy 

Rodzicom w przygotowaniach sprzątamy np. wycieramy kurze, odkurzamy itp. Tak jak 

bawiliśmy się przedstawiając czynności powyżej teraz wykonajmy je naprawdę . 

 

 

Jakby Wam się nudziło możecie wykonać kurczaczka z płatków kosmetycznych ,poproście o 

nie swoje mamy . Zdjęcia poniżej przedstawiają jak go wykonać. 

Powodzenia. 

 

 



   

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


