
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA PONIEDZIAŁEK 06.04  

Dzień dobry! 

Na początku przywitajmy się! 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

1. Odczytaj hasło poprzez uporządkowanie literek zgodnie z cyframi od 

1 do 9   Hasło wpisz pod tabelką  

5 1 4 6 2 9 3 7 8 

K W L A I C E N O 

  

HASŁO: ………………………………………………………………………….. 

2. Posłuchajcie Bajeczki Wielkanocnej. Podczas słuchania utworu 

postarajcie się zapamiętać kogo budziło słońce i w jakiej kolejności. 

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane 

wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków.  

− Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego 

musimy wstawać?  

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:  

− Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam 

jeszcze tyle roboty.  

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało 

dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno.  

− Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki 

wygramolił się malutki, żółty Kurczaczek.  

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało 

czerwoną kokardką.  

− Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie 

zdążyło na Wielkanoc.  

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą 

trawę, aż 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA


w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na 

łąkę. – Już 

czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez 

wielkanocnego 

Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić jeszcze 

kogoś.  

− Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.  

− Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.  

− Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.  

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu 

siana i 

zaczęło z kimś rozmawiać.  

− Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś.  

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń.  

Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze 

zobaczyły, że 

to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe.  

Co to? Co to? – pytał Zajączek.  

− Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek.  

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi.  

− To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało 

wszystkich promykami, nucąc taką piosenkę:  

 

W Wielkanocny poranek 

Dzwoni dzwonkiem Baranek, 

A Kurczątko z Zającem 

Podskakują na łące. 

Wielkanocne Kotki, 

Robiąc miny słodkie, 

Już wyjrzały z pączka, 

Siedzą na gałązkach. 

Kiedy będzie Wielkanoc 

Wierzbę pytają. 



Porozmawiajcie o przeczytanej bajeczce: 

 

 Kogo najpierw obudziło słońce? 

 Kto był drugi, trzeci? 

 Dlaczego słońce budziło bazie, kurczaka, zajączka i baranka? 

 Jakie święta zbliżają się wielkimi krokami? 

 

3. Zwyczaje Wielkanocne – rozmowa na temat Wielkanocnych tradycji. 

Drogi Rodzicu, porozmawiaj ze swoim dzieckiem na temat zbliżających 

się Świąt Wielkanocnych. Przybliż mu tradycje z nimi związane. 

Opowiedz jakieś ciekawe historie, może opowiesz mu o tym, jak 

wyglądały te święta w czasach, kiedy Ty byłeś w jego wieku  Załączam 

kilka ilustracji, które mogą być pomocne podczas tej rozmowy  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Zachęcamy do posłuchania piosenki :  
 

Świeta 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, pachnące święta wielkanocne 

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... 

 

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

 

5. Praca z książką, cz. 3 str. 41 b – opisywanie ilustracji. 

 

 

 

 

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

