
8 KWIECIEŃ ŚRODA 

TEMATYKA DNIA: KOSZYCZEK DOBRYCH

ŻYCZEŃ 

Witaj ! Zaczynamy dzisiaj od zabawy ruchowej  przy muzyce 

Modesta Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupkach”

Dzieci zamieniają się w kurczątka, które przy nagraniu muzyki wykluwają się z jajek i

wyruszają zwiedzać świat. Dzieci ruchami ciała, mimiką i głosem najpierw naśladują 

kurczątka zwinięte w jajeczku, następnie wolno zaczynają się poruszać, prostują się, 

wyciągają łapki i głowy – wykluwają się ze skorupek. Potem wyruszają w drogę, która 

prowadzi pod górę. Idąc, kołyszą się na boki. Następnie turlają się z górki i trafiają do 

kurnika, gdzie czeka na nie mama kwoka z pysznym śniadankiem.

Poproś rodzica o uruchomienie strony poniżej i stratujemy !

https://www.youtube.com/watch?v=pjXHbFcA3Ok

Brawo ! Piękny taniec kurczątka !

Przypomnij sobie tekst poznanej świątecznej piosenki. 

Poproś rodzica o jego przeczytanie, następnie powtórzcie go w całości razem.

Piosenka „Koszyczek dobrych życzeń”

I.Siedzi biały cukrowy baranek w wielkanocnym koszyku, 

a z barankiem gromada pisanek – dużo śmiechu i krzyku. 

Dwie kiełbaski pachnące są, sól i pieprz, by był pyszny smak. 

Dziwi się biały baranek: O! Kto to wszystko będzie jadł??

https://www.youtube.com/watch?v=pjXHbFcA3Ok


Ref.: Mama, tata, siostra, brat – każdy coś z koszyczka zjadł, 

a to taki jest koszyczek pełen dobrych życzeń. 

Gdy marzenia spełnić chcesz, coś z koszyczka szybko bierz! 

I życz szczęścia, pomyślności, a na święta dużo gości!

II.Dawno temu prababcia tak samo koszyk przygotowała. 

Był baranek i dużo pisanek, i kiełbaska niemała. 

Ja to dobrze już teraz wiem, że koszyczek przemienia świat, 

lecz babcia z dziadkiem dziwili się: kto to wszystko będzie jadł?? 

III.Kiedyś ja przygotuję koszyczek, aby spełniał życzenia.   

Od pisanek kolory pożyczę, od baranka marzenia.   

I tak zawsze już będzie wciąż, że w koszyczku pyszności są,   

a mamy i babcie, i ciocie też z życzeniami dają go.

Zakres materiału do wykonania w tym dniu to strona 73,74 i 75 

(książeczka fioletowa)

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

3/mobile/index.html#p=74

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=74
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=74


Do wykonania pozostaje jeszcze praca z wyprawki plastycznej.

Wykonanie pracy „Koszyczek wielkanocny”.

Wyprawka, karta 3, klej, nożyczki, piórka. 

Wypychanie z karty pracy formy koszyczka i uchwytu. 

Składanie i sklejanie koszyczka według instrukcji. 

Doklejanie we właściwym miejscu uchwytu. 

Doklejanie kurczakom piórek na czubkach głów. 

Do gotowego koszyczka można włożyć pisankę.



9 KWIECIEŃ CZWARTEK

TEMATYKA DNIA: POTRAWY Z JAJEK

Dzisiejsze zajęcia rozpoczniemy sobie zabawą ruchową przy 

piosence, którą bardzo dobrze znacie.

Pochwal się rodzicom jak dobrze znasz tekst i pięknie pokazujesz kolejne 

elementy.

Uruchomcie link poniżej i do dzieła !

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w

Brawo !

Teraz odpocznij chwilkę, usiądź wygodnie i wysłuchaj ciekawostek na temat 

pisanek.

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w


Uważano, że pisanki mają magiczną moc, dlatego np. dotykano nimi grzbietów bydła, 

aby było zdrowe i płodne, toczono je wzdłuż zagonów oziminy, żeby zapewnić sobie 

dobry urodzaj. 

Były one darem, który miał zapewnić obdarowanej osobie wszelką pomyślność 

(także w sprawach sercowych). 

Pełniły one rolę wykupu w obrzędach wielkanocnych, np.: dyngusa, chodzenia z 

barankiem lub kurkiem. 

Panna mogła dostać pisankę czekoladowo-marcepanową z pierścionkiem 

zaręczynowym w środku. 

Ludzie bogaci obdarowywali się drogimi pisankami, ze złota, przyozdobionymi 

szlachetnymi kamieniami. 

Francuski jubiler P. C. Fabergé wykonał takie drogie pisanki na zamówienie cara 

Rosji. 

Pisanki służyły do zabawy zwanej taczanką. Turlało się po stole malowane jaja, 

zderzając je ze sobą. Wygrywała ta osoba, której pisanka się nie potłukła.

W dniu dzisiejszym przewidziany materiał do wykonania to strony 76 oraz 77

(książka fioletowa).

Link i miniatura znajduje się poniżej.

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-

bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=78

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=78
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=78


10 KWIECIEŃ PIĄTEK

TEMATYKA DNIA: ŚMIGUS-DYNGUS

Posłuchaj uważnie wiersza Władysława Broniewskiego „Śmigus”

Śmigus! Dyngus! Na uciechę 

z kubła wodę lej ze śmiechem! 

Jak nie kubła, to ze dzbana, 

śmigus-dyngus dziś od rana

Staropolski to obyczaj, 

żebyś wiedział i nie krzyczał, 

gdy w Wielkanoc, w drugie święto, 

będziesz kurtkę miała zmokniętą.



Porozmawiaj teraz z rodzicem na temat tego co usłyszałeś/aś.

Rozmowa na temat wiersza.

Co to jest śmigus-dyngus? 

Co to znaczy staropolski obyczaj? 

Kiedy obchodzi się śmigus-dyngus?

Proszę posłuchaj teraz jak rozumiany był ten zwyczaj dawniej

*Kiedyś były to dwa różne obyczaje wielkanocne. Jednym z nich był dyngus, który 

polegał na tym, że młodzież chodziła po domach i zbierała datki w postaci jajek, 

wędlin, ciast itp. Śmigus natomiast miał odmienny charakter i polegał na uderzeniu 

na szczęście rózgą wierzbową z baziami. Rózga ta była wcześniej święcona w Niedzielę 

Palmową. 

Zakres materiału do wykonania w tym dniu to strony 78,79,80

(książeczka fioletowa).

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-

bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=80

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=80
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-kp-3/mobile/index.html#p=80


KONIEC !

Brawo ! To już koniec trzeciej części naszych kart pracy !

Jestem z Ciebie dumna, że dotarłeś/aś do końca !

Dziękuję za cały tydzień wspólnej pracy !



Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości i zdjęcia 

wykonanych prac. Proszę o więcej, chętnie zobaczę jak pracowaliście 

w tym szczególnym świątecznym tygodniu. 

Zachęcam do kontaktu mailowego n.bobrek@mp18.pl

Przypominam o materiałach przygotowanych przez 

p. Patrycję stanowiących dopełnienie zamieszczonych tutaj treści. 

Bardzo proszę o uzupełnienie z dziećmi ewentualnych braków w 

kartach pracy (książeczka fioletowa). 

Miejsca, w które warto zajrzeć: 

https://esero.kopernik.org.pl

https://www.buliba.pl

https://www.facebook.com/PomysloweSmyki/

https://ciufcia.pl

https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawy-dla-dzieci-27-najlepszych-

pomyslow,10029608,artykul.html

https://esero.kopernik.org.pl/
https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawy-dla-dzieci-27-najlepszych-pomyslow,10029608,artykul.html
https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawy-dla-dzieci-27-najlepszych-pomyslow,10029608,artykul.html
https://ciufcia.pl/
https://www.facebook.com/PomysloweSmyki/
https://www.buliba.pl/
mailto:n.bobrek@mp18.pl


KOCHANE MISIE ! DRODZY RODZICE !

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych

składam najserdeczniejsze życzenia:

dużo, dużo zdrówka,

 radości, smacznego jajka i

mokrego dyngusa  !

Natalia Bobrek


