


Witajcie ☺

Za nami przepiękne, wiosenne święta. Czy pamiętasz jak te święta się 
nazywają? 

Wczoraj był Śmigus-Dyngus, czy ktoś oblał Cię wodą? 

Zapraszamy Rodziców i Przedszkolaków do zapoznania się z wierszem o 
wielkanocnym zajączku, spróbuj zapamiętać co ten zajączek tam robił. 

Po krótkim wierszyku są zdjęcia tego zajączka! Zobacz co on tam zrobił, 
a może opowiesz krótko?



ZAJĄCZEK (MAGDALENA 
LEDWOŃ)

Skacze zajączek polną dróżką.

Tupie raz prawą, raz lewą nóżką.

Śmieszne jajeczko trzyma w swych łapkach.

To nie jajeczko, ale sikawka!

Śmigus-dyngus! –słychać krzyk.

Psik, psik, psik! –zając znikł.



Ciekawe czy 
pamiętasz o kim 

był wierszyk?

•O kim był wierszyk?
Co robił zajączek?

•Czy trzymał coś w 
swoich łapkach? 

•Czy wiesz, co to jest  
Śmigus Dyngus? 



• ILUSTRACJE DO RYMOWANKI –JAK PROWADZIĆ ROZMOWĘ DO OBRAZKÓW

• Rodzic prezentuje pierwszą ilustrację i prosi, aby dziecko opisało, co się na niej znajduje. Można wskazywać 
dziecku ważne kwestie, dopytywać, samemu dopowiadać treść. Przykładowe pytania do historyjki obrazkowej:

• Dlaczego zając oblał wodą kolegę? 

• Czy w lany poniedziałek można oblewać innych wodą z wiadra? 

• Dlaczego nie powinno się tego robić? 

• Jak myślisz, co było dalej? 

• Dzieci przedstawiają swoje propozycje, po czym rodzic prezentuje ostatnią ilustrację. Dziecko opisuje, co się na 
niej znajduje. Rodzic zadaje pytania, np. 

• Dlaczego zając leży w łóżku? 

• Co spowodowało, że się rozchorował? 

• Dlaczego zając trzymający marchewki ma spuszczone uszy i smutną minę? 

• O co trzeba zadbać, aby dla wszystkich było to przyjemne? Na koniec pokazuje ostatnią ilustrację i 
wyjaśnia, że zajączki na szczęście się pogodziły i znalazły sposób na bezpieczną zabawę, oraz przypomina, aby w 
lany poniedziałek pamiętać o bezpieczeństwie.











A może ty zamienisz 
się w zajączka?

• Zajączki potrafią wysoko kicać! 

• Kiedy słyszysz wolną muzykę 
spaceruj po pokoju lub ogrodzie, 
jeśli muzyka przyspiesza skacz 
wysoko jak zajączek ☺. 

• https://www.youtube.com/watch?v=afce
LnZTLP4
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