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Dlaczego baba rośnie? 

1.Zabawa „Ja – ty”.                                                                                                                                               

Poproście rodziców, żeby się z Wami pobawili. Usiądźcie razem i wykonajcie kilka podanych 

przeze mnie poleceń:                                                                                                                                                               

- Dotknij swojego nosa, a  potem nosa  mamy.                                                                                                                

- Dotknij stopą o stopę, a potem o stopę mamy.                                                                                                   

- Połóż rękę na głowie, a potem na głowie mamy.                                                                                                       

- Dotknij swojego łokcia, a potem łokcia mamy.                                                                                                       

- Złap się za swój policzek, a potem złap za policzek mamę.                                                                                          

- Potrzyj swoje kolano, a później kolano mamy. 

2. Praca  plastyczna „Serwetka do ciasta”.     ( załącznik )                                                                                                                    

Przygotujcie sobie kartkę.  Zrobicie serwetkę z papieru. Może być papier biały lub kolorowy. 

Złóżcie kartkę  na cztery części. Nożyczkami wytnijcie małe wzorki  z każdej strony. Uważajcie, 

aby wzorki nie były duże, bo serwetka się nie uda. 

3.Posłuchajcie piosenki, którą Wam wczoraj wysłałam - ,,Kwiecień – plecień''. 

Idzie za kwietniem rowem zielonym                                                                                                                   

pierwsza stokrotka w śniegu kwietniowym.                                                                                                                     

Na skrawku ciepła, na zimna brzeżku, kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku.                                                                 

ref: Kwiecień, plecień, bo przeplata,                                                                                                                 

trochę zimy, trochę lata. (bis)                                                                                                                          

Śniegiem sypnęło; czy kwiaty wschodzą                                                                                                                         

na pożegnanie ostatnim mrozom?                                                                                                               

Uderza wiosna o skrzydła ptakom                                                                                                        

śpiew się poturlał z góry po dachu.                                                                                                                          

ref: Kwiecień, plecień...  

4.Wykonajcie z karty pracy nr 3 stronę 58.                                                                                                         

Zabawcie się w pomocnika Trampolinka i odnajdźcie razem z nim jajka ukryte na obrazku – 

pisanki.  Otoczcie każde jajeczko kolorową pętlą. Policzcie, ile jest wszystkich jajek? ( 6 ). A 

teraz spójrzcie na dół kartki. Jest tam 1 kurczątko. Dorysujcie tyle kurczątek, aby było ich razem 

tyle, ile jest pisanek na obrazku. 

5. Wysłuchajcie  ciekawostek o świętach wielkanocnych. 

Kiedy, gdy wasi pradziadkowie byli młodzi, święta Wielkiej Nocy obchodzono bardzo uroczyście. 

Czekano na nie bardzo długo 40 dni. Ten czas i dziś nazywamy Wielkim Postem. Nie urządzano 

tańców, nie zapraszano gości na przyjęcia, nie jedzono dobrych rzeczy. Dawniej w czasie postu ludzie 

jedli i pili naprawdę niewiele, za to święta jedli bardzo dużo i smacznie - niektórych aż bolały brzuchy! 
W ostatnim przedświątecznym tygodniu, zwanym Wielkim Tygodniem, szykowano szynki, kiełbasy, 



wielkie baby wielkanocne i lukrowane mazurki. W przeddzień świąt czyli w sobotę niesiono te rzeczy w 

wielkich koszykach do kościoła, aby tam zostały poświęcone. W niedzielę wielkanocną, po mszy, 

wszyscy, tak samo jak dziś, gromadzili się przy pięknie nakrytym stole, na którym stał baranek z cukru 

albo masła i rozpoczynali śniadanie od podzielenia się jajkiem. 

6. Rozmowa na temat przeczytanego tekstu:                                                                                               

- Jak nazywają się zbliżające się święta?                                                                                                                

- Co ludzie szykują z okazji świąt?                                                                                                                 

- Co święci się w sobotę w kościele?                                                                                                                     

- Jakie ciasta piecze się z okazji tych świąt? ( babki i mazurki). 

7.Wysłuchajcie zagadkę  i zastanówcie się, o co w niej chodzi. 

Może być z piasku, 

może być siwa, 

może być słodka i lukrem spływać.  

(babka) 

7. Wysłałam Wam zdjęcia ciast, jakie piecze się na święta wielkanocne. Są to babki i mazurki 

wielkanocne. Obejrzyjcie je sobie. 

8. W karcie pracy nr 2 wykonajcie stronę 51. Posłuchajcie dźwięków napisanych  w 

dymkach. Pod każdym dźwiękiem naklejcie  odpowiedni instrument. ( Fi – flet, bum – 

bębenek, sza -tamburyn, plim – pianino, tra – trąbka. 

 

 

 


