
Środa 08.04.2020 

1. Rozmowa kierowana zainspirowana wierszem „ Wielkanoc”. 

„Wielkanoc” 

 Marcin Przewoźniak 

 

Na tym stole wielkanocnym, 

gdy z dorosłych nikt nie patrzy, 

bazie w krąg rozkłada wiosna 

i zaczyna swój teatrzyk. 

 

W berka bawią się pisanki, 

po talerzach się ślizgając, 

a z cukrowym zaś barankiem, 

z czekolady tańczy zając. 

 

A ten żółty kurczak z waty, 

który nóżki miał z zapałek 

wylał całą wodę z kwiatów, 

piszcząc „Lany poniedziałek” 

*dla chętnych (można się tego wiersza nauczyć na pamięć). 

Pytania do wiersza: 

- Kto rozkładał bazie na stole wielkanocnym? 

- Co robiły pisanki? 

- Z kim tańczył cukrowy baranek? 

- Co robił kurczak z waty? 

- Co to jest lany poniedziałek? 

 

„ Pisanka- masażyk” 

 
Dziecko leży na podłodze, a rodzic prowadzi masażyk, inspirujący słowami: W moim koszyczku leży pisanka… 

rodzic rysuje kształt pisanki na plecach dziecka. Dalej rodzic mówi: Na tej pisance są namalowane… ( paski, 

kropki, kwiatki, gwiazdki itp.) i rysuje na plecach dziecka. Potem zamieńcie się rolami  

 

Karty pracy cz. 3 do uzupełnienia – karta numer 35. 

 



2. Osłuchanie z piosenką „ Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem”. 

 

Odtwórzcie piosenkę dostępną poniżej i posłuchajcie całej bez przerywania. Piosenka jest 

radosna i mam nadzieje, że wprowadzi Was w świąteczny nastrój   

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

Porozmawiajcie na jej temat: 

 czy jest to piosenka wokalna czy instrumentalna?  

 kto ją śpiewa? (mężczyzna/kobieta/dzieci)  

 o czym jest? 

Ponowne odtwórzcie piosenkę i zadaj dziecku pytanie: 

 - jakie jest tempo piosenki (wolne, szybkie)?. 

 

„ Święta z jajkiem i zającem” 

 

Skacze drogą zając, skacze pomalutku. 

Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku. 

Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu. 

Każdemu zostawia prezent po kryjomu. 

Ref.:  

Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne. x2 

II 

Idą chłopcy drogą, idą pomalutku. 

Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku. 

Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą 

i dziewczynki łapią i wodą je chlapią. 

Ref.: 

Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem, 

Słoneczne i pachnące Święta Wielkanocne. x2 

 

  Ilustracja do wysłuchanego utworu.  

 Podczas słuchania piosenki dziecko przedstawia jej tekst jako własny wytwór plastyczny za pomocą 

kredek. Zachęcam do omówienia swojej pracy, zwracając uwagę na poprawne budowanie zdań 

połączone z przeliczaniem wyrazów w zdaniu. 

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

