
Drodzy Rodzice :) 

Jeśli ktoś z Państwa nie odebrał książek dzieci z przedszkola prosimy o ich 

odbiór ( przedszkole pełni dyżury w godzinach 7-15 ). 

 

TEMAT TYGODNIA: WIELKANOC . 

 

W tym tygodniu proszę o wykonanie następujących zadań z książek: 

- KSIĄŻKA 3 – str. 70-81;  

- KSIĄŻKA NIEBIESKA – str. 72 – 75. 

1. Słuchanie opowiadania „Wielkanocna bajka o pisankach” 

 

Zajrzały wróbelki do kurnika i zobaczyły, że kura zniosła cztery jajka. 

– Ko-ko-ko – zagdakała. – Leżcie tu cichutko. 

I poszła szukać ziarenek na podwórku. Ale jajka myślały, że są mądrzejsze 

od kury. Turlały się i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je kot. 

– Mrau – powiedział. – Będzie z was pyszna jajecznica. 

– Nie, nie! – Trzęsły się ze strachu jajka. – Nie chcemy na patelnię! 

– Uciekajcie – ćwierkały wróbelki. – Schowajcie się przed kotem. 

– Nie dam się usmażyć! – zawołało pierwsze jajko i poturlało się przed 

siebie. Po chwili wróciło i zaśpiewało wesoło: 

Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi jajecznicy z takiej 

biedroneczki. 

– Co ci się stało? – pytały pozostałe jajka. 

– Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i już nie jestem zwykłym 

jajkiem, tylko wielkanocną pisanką. Drugie jajko też poturlało się do 

pędzelka i rzekło grubym głosem: 

To nie jajko, tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. Teraz wyglądało jak 

pisankowy tygrys w żółto-czarne paski. 

– Brawo! – ćwierkały wróbelki. 

– I ja też, i ja też! – wołało trzecie. 

Trzecie jajko wróciło całe zieloniutkie i pisnęło: 

- Jestem żabką, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? Nie! 

Trzy pisanki były bardzo zadowolone. Czwarte jajko zbladło ze strachu. 



– Pospiesz się! – ćwierkały wróbelki. – Kot idzie. 

– Tylko jedno jajko? – mruczał kot. – Ugotuję cię na twardo. 

Jajko ze strachu trzęsło się tak, że skorupka zaczęła mu pękać. 

– Ojej, ratunku! – wołały przerażone wróbelki. – Teraz na pewno kot cię zje. 

– Trach-trach-trach! – skorupka pękła na małe kawałki i... wyszedł z niej 

żółty kurczaczek. 

Zamrugał czarnymi oczkami i zapiszczał: 

- Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka! 

A wróbelki zaćwierkały, że „w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku”. 

 

Rozmowa na temat bajki: 

-  Ile było jajek ? 

-  Co robiły jajka, gdy kura poszła szukać ziarenek ? 

-  Kto usłyszał jajka ? 

 - Na jakie kolory / wzory pomalował pędzelek jajka? (Narysuj te jajka) 

 

2. Słuchanie fragmentu wiersza A. Nosalskiego „O dwunastu braciach” 

 

Kwiecień nie czeka, 

bardzo się spieszy, 

aby na drzewach 

listki rozwiesić, 

pierwsze warzywa 

zasiać w ogrodzie, 

po czym z uśmiechem 

od nas odchodzi.  

 

 

 

 



 

3.  Rozmowa na temat wiersza: 

- O którym miesiącu jest mowa w wierszu? 

- Dlaczego kwiecień się spieszy? 

- Kiedy od nas odchodzi? 

- Jak myślicie, dlaczego miesiąc ma taką nazwę? 

 

Przypomnienie przysłowia o kwietniu 

Kwiecień -  plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.  

 

• Wyjaśnienie znaczenia przysłowia, 

• Liczenie słów w przysłowiu, 

• Dzielenie na sylaby słów w przysłowiu, 

 

4. Słuchanie i nauka piosenki Znaki Wielkanocy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U&feature=youtu.be 

 

Te mazurki ozdobione migdałami 

 Te koszyki wypełnione pisankami 

 Te baranki ulepione z marcepanu 

 Bazie kotki od staruszki ze straganu 

 

 To są znaki tradycyjnej Wielkanocy 

 Kiedy życie się odradza do swej mocy 

 To znaki rozbudzonej świeżo wiosny 

 Świat się staje znów zielony i radosny 

 Świat radosny! Radosny! Świat radosny!  

 

Te palemki od bibuły kolorowe  

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U&feature=youtu.be


Baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe 

 No a potem jeszcze lany poniedziałek  

Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek 

 

Wszystkim dzieciom oraz ich rodzinom życzę, aby pokój i radość zagościły w 

Waszych sercach. Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych. Dbajcie o 

siebie ☺ 

P. Asia  

 


