
Piątek 02.04.2021 

Dzień Dobry kochane Biegusie!  

Jak w każdy piątek przygotowałam dla Was wiersz. Będzie on o zajączku Robercie  

Poproszę Waszych rodziców o jego przeczytanie a Wy usiądźcie wygodnie i uważnie 

słuchajcie  Będę miała kilka pytań, sprawdzę czy byliście uważni. 

Siedzicie już wygodnie ? To zaczynamy  

Część I 

„Wesoły zając” – J. Święcickiej 

Pewien wesoły zając 

nazywał się Robert Skok. 

Przy różnych zajęczych zajęciach 

skakał na wprost i w bok. 

Poszedł do domu Kury 

z farbą i pędzlem burym. 

Chciał mieć pisanki na święta, 

a pomalował pisklęta. 

Kury akurat nie było, 

tak się szczęśliwie złożyło. 

Wyniósł więc jajka na łąkę, 

malował pod niebem i słonkiem. 

Ledwo skończył malowanie, 

rozległo się pukanie. 

Co to za harmider taki? 

Wykluwają się kurczaki: 

pierwszy z czerwoną kokardą , 

drugi z zieloną falbanką, 

trzeci fioletowy, 

czwarty cały różowy, 



piąty żółty, o dziwo, 

szósty –szóstego nie było. 

Nastało wielkie gdakanie. 

Wtem deszczyk spadł niespodzianie. 

Wiosenny deszcz, kapuśniaczek. 

I żółty był każdy kurczaczek. 

 

Podobał Wam się Wiersz? Spróbujcie opowiedzieć rodzicom: 

 Co  chciał zrobić zając? 

 Co wykluło się z jajek? 

 Jak wyglądały pisklęta? 

 Czy kurczaczki długo cieszyły się z nowych, kolorowych ubranek? Dlaczego? 

A teraz Kochane Biegusie zastanówcie się proszę czy zając naprawdę mógł pomalować 

kurczaki?  

Teraz poproszę Was abyście wycieli elementy zajączka (załącznik nr 1) i przykleili go na 

białej kartce tak, aby powstał zając Robert. Pamiętajcie, że używając nożyczek musicie być 

bardzo ostrożni. Powodzenia  

Część II 

Teraz się troszkę poruszamy  

,,Zwierzęta w wielkanocnym koszyczku”- zabawa ortofoniczna . 

 Twoim zadaniem  jest naśladowanie odgłosów i ruchów zwierząt, zamieniamy się w :  

 kurczątko – dzieci kucają i poruszają ugiętymi w łokciach rękami jak skrzydełkami i 

mówią „pi pi pi”,  

 baranek – dzieci czworakują i mówią „beee beee beee”,  

 zajączek – dzieci kucają, a następnie podskakują obunóż mówiąc „kic kic kic”. 

 „Kura” 

-Kura spaceruje po podwórku, szukając pożywienia (dzieci spacerują, wysoko unosząc 

kolana, po kilku krokach zatrzymują się i najpierw jedną, a później drugą stopą „rozgrzebują” 

ziemię). 

-Kura macha skrzydłami (dzieci machają ramionami). 



-Kura dziobie ziarenka (palce obu rąk dzieci układają w kształcie ptasiego dzioba; kilka razy 

otwierają szeroko „dzioby” i zamykają, składając kciuk z kolejnymi palcami). 

 

 Doskonale! 

Część III 

1. Pomóż dzieciom odnaleźć swoje koszyczki. 

 



2. Policz i pokoloruj pisanki  

 

 



3. Rysuj po śladzie. Pamiętaj, kartka musi leżeć pionowo . Staraj się kierować ręką tak, 

aby nie przekręcać kartki. Dasz radę! 

 



Załącznik nr1  

 



Bawcie się dobrze!  

 

Na koniec chciałabym życzyć Wam i Waszym rodzicom zdrowych, pogodnych Świąt 

Wielkanocnych, radosnego wiosennego nastroju przy wspólnym stale, smacznego jajka, a 

przede wszystkim mokrego śmigusa- dyngusa   

 

 

 

Pozdrawiam 

 Ciocia Paulina 


