
Wtorek 30.03.2021 

Dzień dobry Smakusie!  

Jak wspomniała Ciocia Ania przez cały tydzień będziemy witali się tą samą powitanka, aby 

ćwiczyć naszą pamięć, a więc… 

„Witajcie chłopcy i dziewczynki, witamy wszystkich was , 

Witamy rodziców, witamy panią 

Zabawę zacząć czas” 

Coraz większymi krokami zbliżają się święta wielkanocne i właśnie nich będą dotyczyć 

dzisiejsze zajęcia, a ponieważ wtorek jest dla Nas dniem kulinarnym opowiemy sobie o 

tradycjach, zwyczajach świąt wielkanocnych, a na koniec zabawimy się w kucharzy 

przygotowując własne muffinki.  

Jesteście gotowi? To zaczynamy  

Część I 

Na początek malutka rozgrzewka, ćwiczenia buzi i języka. Usiądź wygodnie, pamiętając o 

prostych plecach i zaczynamy.  

 

Doskonale!! 



Część II 

Teraz sprawdzę  jak dużo wiesz na temat tradycji wielkanocnych. 

Jeśli uznasz, że to co mówię jest prawdą ( zaklaśnij raz ) jeśli uznasz to za fałsz ( uderz w 

podłogę dwa razy) 

1. Świętowanie Wielkiej Nocy rozpoczynamy już przed Wielką Niedzielą? 

2. Wielkanoc świętujemy trzy razy w roku. 

3. W Wielkanoc święcimy koszyczki. 

4. Dzień po Wielkanocy świętujemy Lany Poniedziałek, znany jako Śmigus-Dyngus. 

5. W Wielkanoc jemy zawartość koszyczka wielkanocnego? 

 

Mam nadzieję, że to zadanie nie było trudne i poradziłeś sobie z nim bez problemu  

Obejrzyj teraz krótki film przedstawiający zwyczaje wielkanocne, aby utrwalić sobie to o 

czym mówiliśmy: https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

Czy potrafisz sam przygotować koszyczek wielkanocny? Z pośród ilustracji wytnij i wybierz 

te, które powinny znaleźć się w wielkanocnym koszyczku. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA


 

 

Brawo! 

Twój koszyk jest gotowy, teraz będziesz mógł sam przygotować koszyczek  

 

 



Zabawa ruchowo- naśladowcza 

Teraz trochę zabawy „ Co robię” - propozycją jest zabawa w naśladowanie czynności 

związanych z przygotowaniem do świąt, np.: mycie podłogi, wieszanie prania itp. 

Dziecko naśladuje- rodzic/ rodzeństwo próbują odgadnąć, potem może nastąpić zamiana ról.  

 

Część III 

Czy wiesz, że obchodzimy dzisiaj światowy Dzień Muffina? Tak – to słodka okazja do tego, 

aby zjeść ulubioną babeczkę, ale zanim będziemy mogli ją zjeść  razem z rodzicami 

upieczcie własne muffinki i udekorujcie według pomysłu. 

Podsyłam dla Was link, który pokaże jak krok po kroku wykonać domowe babeczki. 

https://youtu.be/18nS6zJw_MY  

Może to zdjęcie będzie dla Was insolacją na udekorowanie  

 

 

Bawcie się dobrze ! 

Smacznego !  

Pozdrawiam  

Ciocia Paulina  

https://youtu.be/18nS6zJw_MY

