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Kochani, już wkrótce Święta Wielkanocne. 
Przed Wami czas rodzinnego ciepła, miłości, zadumy.

Życzymy, aby tegoroczne Święta 
przyniosły ogrom spokoju w tym jakże trudnym okresie pandemii.

Życzymy radości z przebywania wśród bliskich.
Życzymy zdrowia i duchowego odnowienia, nadziei.

Dzisiaj  ostatni  dzień  naszych  wspólnych  zabaw  i  zadań  związanych  
ze  Świętami  Wielkanocnymi.  Mamy  nadzieję,  że  nasze  propozycje  sprawią  Wam
wiele radości. Zaczynamy!

1.  WIELKANOCNE  ZAGADKI   -  zabawa  rozwijająca  uwagę,  logiczne
myślenie, spostrzegawczość słuchową; 

Poprosimy teraz każde Dziecko, aby wysłuchało zagadek, czytanych przez Rodzica 
i zastanowiło się czego dotyczą, a następnie wskazało obrazek, będący rozwiązaniem. 

Ma złociste rogi Wykluły się z jajek,     W wielkanocnym koszyczku
i kożuszek biały. są żółciutkie całe.     leżą jaja sobie.
Nie biega po łące, Będą z nich kogutki     Zanim je tam włożę, 
bo z cukru jest cały. albo kurki małe.     ślicznie je ozdobię. 
   (baranek)    (kurczątka)         (pisanki)



2. Śmigus – dyngus – zapoznanie ze zwyczajem oblewania wodą w Wielkanocny
Poniedziałek.

Zachęcamy  do  obejrzenia  poniższego  filmiku.  Prosimy  o  rozmowę  
z dzieckiem na temat treści filmu. Można opowiedzieć o swoich doświadczeniach,
wspomnieniach, odczuciach związanych z tą tradycją współcześnie, pokazać zdjęcia
w Internecie. Warto wspólnie zastanowić się i poszukać odpowiedzi na pytania:

• Czy za polewanie wodą w lany poniedziałek powinniśmy się obrażać?
• Czy polewamy mocno, czy też troszeczkę?
• Czy możemy każdego, nawet obcą osobę, polewać wodą? 
• Czym można jeszcze, poza wodą, polewać bliskich w lany ponidziałek? 

https://www.youtube.com/watch?v=g44uwApFHgg 

https://www.youtube.com/watch?v=g44uwApFHgg
https://www.youtube.com/watch?v=g44uwApFHgg


Życzymy jednocześnie, aby w świąteczny Poniedziałek 
było mnóstwo zabawy i wzajemnej radości! 



3.  WIELKANOCNE ZAJĄCZYKI –  praca  plastyczna;  stemplowanie  stópkami,
pomalowanymi farbą plakatową.

Zachęcamy  do  twórczej  zabawy  i  wykonania  wesołych  zajączków  
z wykorzystaniem farb, kartonu i... własnych stópek. A może pokuszą się Państwo 
do stworzenia  "Rodziny Zajączków" i każdy domownik odbije ślad swojej stopy? 

Po wyschnięciu odbitek przyjdzie czas na wspólne dekorowanie i stworzenie
wesołej pracy plastycznej oraz wspaniałej rodzinnej pamiątki. Zachęcamy! 

ŻYCZYMY WSPANIAŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
I 

UDANEJ ZABAWY!

POZDRAWIAMY SERDECZNIE! 







WESOŁYCH ŚWIĄT


