
 
 

To ja, Wasz WILCZUŚ – 
przewodnik watahy  

 

DZIEŃ DOBRY PRZEDSZKOLAKI! 



Ależ się za Wami STĘSKNIŁEM… Co porabiacie w swoich 
domkach? Tęsknicie już trochę za przedszkolem? Bo ja 
bardzo… Siedzę w domu z Waszą ciocią, nigdzie nie 
wychodzę, a bardzo bym chciał. Brakuje mi naszych 
wspólnych zabaw na dywanie, wyjść na plac zabaw, 
zabawy w berka (tego zwykłego i mrożonego), chętnie 
pobawiłbym się też w „pająka i muchy”…. no i przede 
wszystkim to pobawiłbym się z Wami, bo to WAS 
brakuje mi najbardziej! 

 

Dlatego postanowiłem do Was 

                      napisać! 

 



Czy wiecie jaki mielibyśmy dzisiaj temat zajęć, 
gdybyśmy byli w przedszkolu? Spójrzcie co trzymam w 

swoich łapkach… ktoś się domyśla, dlaczego mam w 
nich palemkę? 



Tak, to dlatego, że zbliżają się 
do nas „ŚWIĘTA 

WIELKANOCNE” i to właśnie o 
nich, mówilibyśmy sobie w tym 

tygodniu.  



Wspólnie z Waszą ciocią przygotowaliśmy z tej okazji kilka 
ćwiczeń i zabaw, aby odpowiednio Was do tych świąt 
przygotować. Poznacie w tym tygodniu tradycje związane z 
Wielkanocą, dowiecie się co się z nią kojarzy, porozmawiamy o 
tym, co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym, 
zrobicie zająca wielkanocnego, a jeśli macie ochotę to 
wspólnie zrobimy coś pysznego w kuchni! Co powiecie na 
ciasteczka czekoladowe, śniadaniowe serduszko albo zdrowy, 
zielony koktajl?  

                                                          Jeśli macie ochotę, to poniżej 

                                                          wysyłam listę składników, 

                                                          które trzeba mieć, aby w 

                                                          czwartek i piątek skorzystać z 

                                                          naszych przepisów. 



Lista zakupów: 

ŚNIADANIOWE SERDUSZKO: 
• Jajko 
• Parówka 
• Masło (łyżka do rozgrzania na patelni) 
• Sól 
• Pieprz 
• Wykałaczka (potrzebna do 

uformowania serduszka) 
 

 
 
Będziemy je robić w CZWARTEK! 

CIASTECZKA CZEKOLADOWE: 
• Mąka pszenna (300g) 
• Cukier (250g) 
• Masło (200g) 
• Jajka – 2x 
• Proszek do pieczenia 
• Soda oczyszczona  
• Gorzka czekolada – 2x (200g) 
  
ZIELONY KOKTAJL: 
• Szpinak (2 garstki młodych listków) 
• Seler naciowy (jedna łodyżka) 
• Banan – 2x 
• Woda 
 
 
Będziemy je robić w PIĄTEK! 

 
 
 



A tymczasem zapraszam Was do 
wysłuchania pięknej piosenki pt. 
„Znaki Wielkanocy”:  

https://www.youtube.com/watch?
v=OCmZrAz3t-U 

Zaśpiewamy ją razem? 
Tekst macie na następnym slajdzie. 



 

„Znaki Wielkanocy” 
 

1.Te mazurki, ozdobione migdałami. 
Te koszyki, wypełnione pisankami. 
Te baranki, ulepione z marcepanu. 

Bazie kotki, od staruszki ze straganu. 
  

REF. To są znaki tradycyjnej Wielkanocy. 
Wtedy życie się odradza do swej mocy! 

To znaki rozbudzonej świeżo wiosny. 
Świat się staje znów zielony i radosny! 

Świat radosny! Radosny! Świat radosny! 
 

2.Te palemki, od bibuły kolorowe. 
Baby z lukrem, wyrośnięte bo drożdżowe. 

No a potem, jeszcze lany poniedziałek. 
Śmigus dyngus, pełen mokrych niespodzianek! 

REF./x2 



Dominika Niemiec: „Przed Wielkanocą” 

 
Pomogę mamie upiec makowca i babkę. 
Na babkę, wiem to na pewno, zawsze babcia ma chrapkę. 
Ale najpierw trzeba święconkę przygotować. 
Może tym razem czekoladowe jajka tam schować? 
Babcia jak co roku tłumaczy: „Do koszyka pisanki wędrują, 
zobaczysz, wnusiu, na śniadanie na pewno ci posmakują”. 
Dziadek z tatą też dzielnie mamie pomagają, 
od samego rana dom cały sprzątają. 
Fajnie jest być razem, szykować wszystko na święta, 
pomagać sobie, kochać bliskich, o wielkanocnych zwyczajach 
pamiętać. 
 



Mam teraz do Was kilka pytań: 

1. O jakich świętach była mowa w wierszu? 

2. Kto brał udział w przygotowaniach do świąt? 

3. Co działo się podczas przygotowań? 

4. Jak myślicie, jak czuła się dziewczynka?  

5. Czy osoby z tej rodziny się kochają? 

6. Dlaczego tak uważacie? 

7. Czy Wy – Wilczki – pomagacie swoim bliskim w 
przygotowaniach do świąt? 

8. W jaki sposób pomagacie? 

9. A może nie wiecie jak pomóc…. 

 
Spieszymy zatem z zabawą, aby Wam podpowiedzieć! 



„Pomagam Rodzicom” – zabawa 
pantomimiczna 

 

 

Zasady: Wilczki swobodnie 
biegają po pokoju w rytm 
muzyki (np. do „Znaków 
Wielkanocy”). Na umówiony 
znak – stop w muzyce – 
zatrzymują się i pokazują 
czynność, którą wymieni 
Mama/Tata: 

POMAGAM: 

 zetrzeć kurze z półek 

mieszać ciasto 

 odkurzać 

 kroić warzywa 

 nakrywać do stołu 

 sprzątać pokój 

wkładać jajka do 
koszyka 

 Itp..… 



Wielkanoc to… 
… w tradycji chrześcijańskiej najważniejsze święto w roku. To 
czas, w którym świętujemy odrodzenie się Jezusa, a więc 
świętujemy nadejście wielkiej radości (zwycięstwa życia nad 
śmiercią). To czas, który spędzamy wspólnie ze swoją 
rodziną, pielęgnując długoletnie tradycje. 
 
A jest ich wiele: 
 malowanie pisanek, 
 pieczenie mazurków, 
 tworzenie wielkanocnych zająców, 
 oblewanie się wodą w lady poniedziałek zwany inaczej 

„śmigusem-dyngusem”, 
 przygotowywanie święconki, 
 dzielenie się przy stole jajkiem (które jest symbolem życia). 
 



A co Wam Wilczki kojarzy się z 
Wielkanocą? 



Czy wszystko na zdjęciu pasuje Wam 
do Świąt Wielkanocnych? 

Co nie pasuje? 





BRAWO! 

Bombka w kształcie prezentu i czapka św. 
Mikołaja kojarzą nam się z innymi świętami. 
Jakimi…? Podpowiem Wam, że obchodzimy je 
zimą  

 

Na zakończenie dzisiejszych zajęć chciałbym Was 
zaprosić do wspólnej wielkanocnej - skocznej 
zabawy pt. „Zajączki”.  

 

 



„Zajączki” – zabawa ruchowa z 
elementem skoku 

 

Zasady: Na podłodze 
rozkładamy „przeszkody” 
(np. poduszki), między 
którymi dzieci się 
poruszają. Na określony 
znak (np. klaśnięcie) dzieci 
stają przed wybraną 
przeszkodą i przeskakują 
przez nią – obunóż. 



Dziękuję Wam za wspólną zabawę! 
DO JUTRA   

Nauczycielki gr. 2 

Wasze Ciocie przybijają 
Wam „piąteczki”, a ja ŁAPKĘ! 


