
 

Nauczanie zdalne – 01.04.2020 

Temat : Wielkanoc 

Obowiązująca piosenka : https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ 

 

1.Słuchanie wiersza „Legenda o białym baranku” 

Autor: Urszula Pukała 

„Legenda o białym baranku” 

Posłuchajcie tylko ile było krzyku, 

gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku. 

Malutkie kurczątko, bielutki baranek, 

Brązowy zajączek i kilka pisanek. 

Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, 

jestem najpiękniejszy, żółty jak salami. 

Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, 

falujące piórka tak jak u kaczuszki. 

Co ty opowiadasz – dziwi się baranek, 

jestem cały z cukru, mam cukrową mamę. 

Dzieci na mój widok bardzo się radują 

i z mojego grzbietu cukier oblizują 

Brązowy zajączek śmieje się wesoło, 

jestem z czekolady – opowiada wkoło. 

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, 

już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 

Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka, 

dziwi się pisanka zielona jak łąka. 

Dziwią się pisanki żółte i czerwone, 

brązowe, różowe, szare, posrebrzone. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ


 

 

 

 

 

2.„Wielkanocny koszyczek” – rozmowa na temat tego co to jest święconka oraz 

produktów, które należy włożyć do koszyczka inspirowana wysłuchanym wierszem. 

Następnie odczytujemy dziecku zagadki: 

1. Gdy go weźmiesz za uszy, zaraz wszystko nosi, 

            Ma wiklinowy brzuszek, i nazywa się ……….. (koszyk) 

2. Długie uszy, szare futro, trochę jest nieśmiały, 

             i z ogonkiem jak pomponik, cały dzień po lesie goni. (zajączek) 

      3.   Co to jest? Kolorowe, malowane, i kraszone i pisane, Na Wielkanoc darowane,              

(pisanki) 

     4.   Żółciutkie, puchate, w koszu siedzą same, 

            głośno krzyczą: pi, pi, czekając na mamę. (kurczak) 

5. Kiedy śnieżek prószy, kiedy słonko świeci, 



On chodzi w kożuszku, i zimą i w lecie, (baranek) 

 

3. Prezentujemy dziecku rzeczy, które powinny znaleźć się w koszyczku 

wielkanocnym oraz ich symbolikę. 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

4. „Kto pierwszy napełni wiadro wodą?” – zabawa matematyczna  

Rodzic  stawia na środku stołu miskę z wodą i dwie szklanki, a obok dziecka i siebie 

stawia po jednym pustym wiaderku. Naprzemiennie – raz rodzic, raz dziecko – rzucają 

kostką do gry. Osoba która rzuciła kostką, zlicza kropki i wlewa do swojego wiaderka 

tyle szklanek wody, ile wyrzuciła kropek na obu kostkach. Wygrywa ten, kto pierwszy 

napełni swoje wiaderko. 

 

 



 

5. Praca plastyczna: Króliczek  

 


