
Witam Kochane Smerfy! Z okazji zbliżających 

się świąt życzę Wam wszystkiego co 

najlepsze…. Poniżej przesyłam Wam zadania 

do wykonania. Życzę miłej pracy i 

pozdrawiam Was serdecznie…



Wysłuchaj opowiadania 

 

„Wielkanoc u Tesi”  autor: Agnieszka Galicy 

 

Najpierw mama przyniosła mały pleciony koszyczek i włożyła do niego białą serwetkę. Później 

ugotowała jajka, a z szuflady wyciągnęła farbki, pędzelki i flamastry. 

-Co będzie ? pytała zaciekawiona Tesia. – Co będziemy robiły? 

A mama uśmiechnęła się tajemniczo i powiedziała:  

-Idą święta, wielkanocne idą święta. 

O tych świętach Tesia musi pamiętać. 

Malujemy jajka w kwiatki i gwiazdki, 

Na pisankach będą śliczne obrazki. 

I zaczęło się wielkie malowanie. Gdy pisanki były już gotowe, mama włożyła je do koszyczka, a obok 

nich postawiła śliczne, puszyste kurczątko. 

-Co robiło kurczątko? Pytała Tesia. Czy kurczątko wie o świętach? 

A mama powiedziała tak: 

-Idą święta, wielkanocne idą święta. 

Więc kurczątko także o nich pamięta. 

W żółte piórka jest ubrane, wesołe, 

Wśród pisanek będzie biegać po stole. 

Tesia jednym paluszkiem, delikatnie pogłaskała kurczaka i spytała: 

-A kto jeszcze pamięta o świętach? 

Wtedy mama otworzyła szafkę i wyczarowala wielkiego, czekoladowego zajączka. Zajączek przyglądał 

się Tesi, a Tesia zajączkowi. 

-Co będzie robił zajączek? Pytała, a mama, która znała odpowiedź na każde pytanie, odpowiedziała 

tak: 

- Gdy nadchodzi Wielkanoc i święta, 

Każdy zając o tym zawsze pamięta, 

Do koszyczka zapakuje słodycze 

I przyniesie na święto moc życzeń. 

-Zajączek i kurczaczek! Zajączek i kurczaczek!- wołą Tesia, klaszcząc w rączki. 

-Jeszcze kogoś tu brakuje-powiedziała mama i znalazła w szafce cukrowego bałwanka. 



Postawiła go obok koszyczka i zwiesiła mu złoty dzwoneczek na czerwonej wstążce. 

-Co będzie robił bałwanek? Pytała znów Tesia. 

-Będzie się do ciebie uśmiechał i głośno dzwonił dzwoneczkiem: „Tesiu, Tesiu, już święta przyszły 

Święta Wielkanocne” 

- Jakie to święta do nas przyjdą ? -pytała dalej Tesia- Czy one mają nóżki? 

A mama śmiała się  tak głośno, jak tylko mamy potrafią śmiać się z okazji  Wielkanocy. 

 

Pytania do opowiadania: 

-o jakich świętach jest mowa w opowiadaniu? 

-Co malowały Tesia z mamą? 

-Jakie zwierzątka pamiętają o Wielkanocy? 

-Co będą  robiły? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Koszyczek wielkanocny: baranek, babka, pisanki, sól, pieprz, kiełbasa, zajączek, chleb, czekoladowy  

kurczak, pisanki. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Stół Wielkanocny: mazurek, babka, pisanki, jajka, palma, baranek, chleb, koszyczek, żurek, kiełbaska 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zajączek Wielkanocny 

 

 

 

 

 

 

 



 

Święconka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II dzień Świąt Wielkanocnych: Śmigus Dyngus 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

Zachęcam wszystkich do wykonania  koszyczka w kształcie zajączka. 

 

 

 

 

 

 

 

Do wykonania koszyczka potrzebne nam będą: 2 kartki kolorowego papieru 

wg uznania( mogą  być w dwóch różnych kolorach), nożyczki, klej, czarny 

pisak. 

Wzór do wydrukowania w wersji pdf. 

Należy wyciąć kształt koszyczka,uszy 4x, pyszczek 2x, nos 2x. 

Linie przerywane określają miejsce zgięcia koszyczka. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gdy wytniemy już wszystkie element, sklejamy boki koszyczka. 

Naklejamy pyszczek, nos, uszy, i doklejamy rączkę. 

Pisakiem możemy narysować wąsy i oczy. 

Oczy można również wyciąć z czarnego papieru gdy  nie ma się w domu 

gotowych. Powodzenia. 





Przyjrzyj się uważnie i odszukaj dwie takie same pisanki. Posługuj się pojęciem: „takie same”. Pokaż je 

palem. Policz je. 

 

 



 

Połącz dwie takie same pisanki, pokoloruj je. 

 



 



Zajączek 

 

Nasz szaraczek zając 
przykicał w Wielkanoc. 
Długie uszka, uszka miał 
 i koszyczek pełen jaj. 

Spytał: gdzie jest kurka 
co ma złote piórka? 
I poprosił: – Kurko ma, 
daj mi jajka, jajka dwa. 

Kurka pomyślała 
i tak powiedziała: 
„Nie dam jajek, nie dam ci, 
bo kurczaków braknie mi.” 

 



Ćwiczenia gimnastyczne z woreczkiem 

Nudzisz się ? Wykorzystaj wolny czas na ćwiczenia, wykorzystując w tym celu woreczek z 

ryżem, który znajdziesz w kuchni ☺ 

Ćwiczenie nr 1: Marsz po pokoju z woreczkiem na głowie, licząc kroki, np. 3 kroki do przodu 

– jeden, dwa, trzy i 2 do tyłu ( jeden, dwa) i znowu: 5 kroków do przodu, jeden do tyłu .. . 

Staraj się, by woreczek nie upadł na podłogę. 

Ćwiczenie nr 2: Przekładanie  woreczka lewą ręką pod kolanem zgiętej prawej nogi  i podanie  

go prawej dłoni, po czym przekładanie woreczka prawą ręką pod kolanem zgiętej lewej nogi, 

podanie go lewej dłoni. Ćwiczenie powtarzamy. 

Ćwiczenie nr 3: Stanie w miejscu i podrzucanie woreczka oburącz na wysokość oczu, czoła, 

po czym złapanie go. 

Ćwiczenie nr 4: Siad skrzyżny ( po turecku), położenie woreczka na głowie i zrzucenie go 

przez skłon  głowy  w bok na prawą lub lewą stronę ciała. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

Ćwiczenie nr 5:  Umiejscowienie  woreczka  między kolanami  tak, by nie wypadł i 

wykonywanie  skoków kangurka,  przysiadu. 

Ćwiczenie nr 6 to  tor z przeszkodami, wykorzystując 3 – 4 kręgle lub krzesła ustawione w 

pokoju  w pewnej od siebie odległości. Trzeba  pokonać trasę z woreczkiem w wybrany przez 

siebie sposób, np. pokonać odległość  od pierwszego do drugiego krzesła z woreczkiem na 

stopie, potem, od drugiego do trzeciego przejść  podrzucając i łapiąc woreczek, odcinek od 

trzeciego do czwartego krzesła można pokonać skacząc  na jednej nodze i  trzymając 

woreczek w dłoni.  

Ostatnie ćwiczenie to  rzuty do kosza,  można stopniowo zwiększać odległość do 4 – ech 

kroków. 

Powodzenia ☺ 

 

 



Materiały eduakcyjne dodatkowe dla chętnych dzieci.

1.Znajdź różnice:









2.Pokoloruj wg kodu.



3.Narysuj wzorki:



4.Jak zrobić baranka z masła?  –zobacz i wykonaj.

Powodzenia!!!

https://www.youtube.com/watch?v=NPdWWI8_WjY

https://www.youtube.com/watch?v=NPdWWI8_WjY


Easter – Wielkanoc

Can you name those pictures?  - Czy potrafisz nazwać
te obrazki?

     It’s a basket!                   They are chicks!

  They are Easter eggs!                  It’s a lamb!



They are Easter bunnies!

Let’s listen to the song about Easter bunnies jumping on
the bed! Posłuchaj piosenki o wielkanocnych króliczkach!

Can you hop like those little bunnies? - Czy potrafisz
skakać jak małe króliczki?

Can you wiggle your nose like those little bunnies? - Czy
potrafisz poruszać noskiem jak małe króliczki?

Can you flop your ears like those little bunnies? - Czy
potrafisz kłapać uszkami jak małe króliczki?

Can you shake your tail like those little bunnies? - Czy
potrafisz potrząsać ogonkiem jak małe króliczki?



Colour the Easter bunny!



Glossary:
Easter – Wielkanoc
a basket – koszyczek
Easter eggs – pisanki
a chick – kurczaczek
a lamb – owieczka
a bunny – zajączek / króliczek

Wymowy wszystkich słówek można wysłuchać, używając Google Translatora!

Piosenka THIS IS THE WAY THE BUNNY HOPS (Kiboomers; dostępna na YouTube):


