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Wśród kolorowych jajek 

Baranek biały śpi. 

Przytulił się do baziek, 

Wielkanoc mu się śni. 

A obok mały zając, 

Wystawił uszka swe. 

Wygląda nasłuchuje, 

 Wielkanoc zbliża się. 
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Szkoła mądrego rodzica… 
  

 

 

 

 

 

Jak przybliżyć dziecku wiosnę? 
 

 

 

Niedługo pierwszy dzień wiosny, a koniec marca i 

początek kwietnia to czas budzenia się 

przyrody. Jest to wspaniała okazja do spacerów z dzieckiem, gdzie możemy 

pokazać jak z dnia na dzień zmienia się otaczający nas świat. Za nim na drzewach 

pojawią się liście, można spotkać pierwsze zwiastuny wiosny: przebiśniegi, 

pierwiosnki, krokusy. Wczesną wiosną niezwykłe wrażenie robi forsycja, obsypana 

mnóstwem żółtych kwiatków. Można zapytać dziecko czy wie, że są takie kotki, 

które rosną na drzewie. Można zaprosić wiosnę do domu zakładając na oknie 

„zielony ogródek”. Wystarczy wyłożyć płytkie naczynie wilgotną ligniną lub watą i 

wysypać na nią ziarna rzeżuchy lub pszenicy. Za tydzień wiosna zagości w waszym 

domu. Podobny eksperyment można zrobić z fasolą. Ziarna fasoli namoczyć  kilka 

godzin w wodzie, a potem położyć ją na gazę przymocowanej gumką do szklanki z 

wodą. Po kilku dniach dziecko zobaczy korzonek i łodyżkę.  

Wiosna to czas niezwykłego ożywienia wśród ptaków. Wracają do nas z ciepłych 

krajów pliszki, skowronki, szpaki i najbardziej znane wśród dzieci bociany. 

Wiosna budzi ze snu takie zwierzęta jak jeże, niedźwiedzie, ryby czy nietoperze.  

Ludzie na wiosnę też się zmieniają - są pogodniejsi i częściej się uśmiechają. 

Zaczynają się wiosenne porządki w domach, na przykład mycie okien, a ogródkach 

przygotowanie grządek do sadzenia warzyw i kwiatów.  

Zapraszamy do częstych wiosennych spacerów. I proszę pamiętać, że wiosna to 

nie tylko przelatująca jaskółka czy pierwiosnek. Wiosna jest wszędzie tam, gdzie 

ktoś serdecznie się do nas uśmiecha. 
 

 

 

 

 
               Opracowała Ałła Pasek  

( na podst. artykułu „Jak przybliżyć dziecku wiosnę E. Rejner) 

 



 

Tradycje i zwyczaje  
wielkanocne. 
 

 

 

Wielkanocne niebo głębokie. 

A w tym niebie huśta się i buja  

słońce – słońce – słońce. 

Jak miedziany dzwon na alleluja.  

 

                              Fragment wiersza Joanny Kulmowej 
 

 Wielkanoc i poprzedzający ją Wielki Tydzień obchodzone są na pamiątkę 

śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Święcone jaja, którymi się dzielimy 

podczas śniadania wielkanocnego – są symbolem nowego życia.  

Wielkanocne malowane jaja, czyli pisanki są w Polsce znane od co najmniej 

sześciuset lat! Początkowo jaja malowano tylko po to, by móc łatwo odróżnić 

jedno od drugiego przy grze w „walatkę”. Polegała ona na uderzeniu swym jajkiem 

w jajko przeciwnika – czyje szybciej się stłukło, ten przegrywał. Z czasem 

malowanie, czyli po staropolsku „pisanie” jaj (stąd nazwa pisanki) stało się sztuką. 

Dawniej pisankami obdarowywało się znajomych i przyjaciół. 

 Wiele obyczajów wielkanocnych już prawie zanikło. Kiedyś w Wielką 

Środę rozpalano na granicach wsi siedem ogromnych ognisk, wierząc, że uchroni 

to miejscowość od pożarów przez cały rok. W Wielki Czwartek odbywał się 

symboliczny sąd nad Judaszem – apostołem. Słomianą kukłę przedstawiającą 

Judasza obijano solidnie kijami, a następnie topiono w rzece lub palono. W Wielki 

piątek dorośli szli nad jeziora lub rzeki i kąpali się w wodzie, która miała tego 

dnia cudowne właściwości – chroniła od chorób skóry i upiększała. Wielka Sobota 

to dzień święcenia wody. W Wielką Niedzielę odbywa się Msza Święta z 

procesją wokół kościoła, a potem śniadanie... 

 Skąd się wziął śmigus – dyngus? Od dawna wierzono, że woda ma moc 

oczyszczania człowieka z jego dotychczasowych złych skłonności. Oblewanie się 

wodą w „lany poniedziałek” ma nam przypomnieć, że powinniśmy unikać 

wszystkich złych uczynków, jakie popełnialiśmy wcześniej. 

                                                                     

                                                            

 
                                                                                                                        Opracowała Małgorzata Kuśmierz 

 



Z dzieckiem w kuchni: 
 
 

 

 

WIELKANOC czas gotowania, pieczenia, malowania jajek, ozdabiania 

koszyczków i stołów 

Maluchy uwielbiają pomagać w kuchni, ale nie zawsze mamy czas i cierpliwość by 

wspólnie z nimi pichcić. Czasami ich obecność w kuchni może by kłopotliwa.  

Gorący piekarnik wymaga uwagi, a tu cos kipi na kuchni. Co w czasie przygotowań 

do Świąt począć z nudzącymi się brzdącami? 

 

Zaangażuj dziecko do następujących czynności: 

 Płukania warzyw i owoców oraz innych składników potrzebnych do 

przygotowania dania 

 Wyciskania soku z owoców 

 Odmierzania właściwych ilości składników 

 Ubijanie jajek 

 Łuskanie orzechów 

 Wycinanie za pomocą różnorodnych form ciekawych kształtów w cieście 

 Obieranie warzyw za pomocą specjalnego obieraka 

 Krojenie warzyw i owoców 

 

Wielkanoc kojarzy się przede wszystkim z mazurkami i świątecznymi babami. 

Podstawa mazurka jest kruche ciasto oraz duża ilość bakalii. 

 

 

 

 

  

 

Proste ciasto na kruchy spód                    

300 g. mąki                                                     

200 g. masła 

100 g cukru 

1 jajko 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Skórka otarta z cytryny 

 



Składniki wymieszać i szybko zagnieść. Ciasto rozwałkować, uformować 

planowany spód do mazurka, przełożyć na pergamin i na formę i dobrze schłodzić. 

Piekarnik rozgrzać do 180 stopni i upiec spód na złoto.  

Spody na mazurki można upiec zawczasu , wierzch mazurka tworzyć zgodnie z 

własną fantazją a dekoracją z radością zajmą się dzieci.  

 

Kruche  ciasto polane lukrem z dużą ilością dodatków, kto co lubi, nie jest łatwo 

pokroić. Proponujemy upiec takie małe mazurki, których nie trzeba kroić np. w 

kształcie owalu – pisanki lub inne 

 Polecam do dekoracji pisaki lukrowe, dzieci uwielbiają po czymś mazać 

 

JEDZENIE JEST PRZYJEMNE, JEDNAK PAMIĘTAJMY, ŻEBY ŚWIĄTECZNY 

CZAS UROZMAICAĆ SPACERAMI 

 

    SMACZNEGO I WESOŁYCH ŚWIĄT 

 

 

 
     Opracowała D. Maksymiuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



Kącik plastyczny. 
 

 

                                           Opracowała Ewa Grodzińska 



 



MAMO, TATO! POBAW SIĘ ZE MNĄ !!! 
 

Zabawy, w które dorośli bawią się z małymi dziećmi (są one określane 

mianem zabaw wczesnodziecięcych), przenosimy z pokolenia na pokolenie. 

Należą one do niemal rytualnych czynności, a biorą się zarówno  

z instynktownych, znanych też w świecie zwierzęcym zachowań, takich jak 

przytulanie, kołysanie, unoszenie, podrzucanie, jak i z tak zwanego uczenia 

przez modelowanie, czyli naśladowania zaobserwowanych zachowań innych 

osób, najczęściej własnych rodziców. Tak bawili się dziadkowie z naszymi 

rodzicami, rodzice z nami, a my z naszymi dziećmi. Warto uświadomić sobie, 

jak wiele korzystają również dorośli, otrzymując od swych dzieci oznaki ich 

zaufania i miłości. 

Więc...zaczynamy ! 
 

Spychacze 

Dorosły siedzi w rozkroku na podłodze, 

dziecko, również w rozkroku, siedzi przed nim, 

odwrócone do niego piecami. Dorosły pcha 

dziecko do przodu, odpychając się rękoma i 

nogami od podłogi. 

 

Wyrzutnia rakietowa 

Dorosły siedzi na podłodze, oparty o ścianę, dziecko siedzi przodem do niego. 

Oboje mają nogi zgięte w kolanach i opierają się o siebie stopami (podeszwami). 

Na sygnał, jednocześnie prostują nogi w kolanach - dziecko odbija się od 

dorosłego, ślizgając się po podłodze. Należy uważać, aby ślizgające się dziecko-

rakieta nie przewróciło się na plecy oraz aby nie zderzyło się z innymi rakietami. 

 

Fotel bujany 

Dorosły siedzi w rozkroku na podłodze, z nogami lekko 

zgiętymi w kolanach, dziecko siedzi w rozkroku na jego 

udach, odwrócone do niego plecami. Dorosły, trzymając 

dziecko za uda, odchyla się do tyłu i wraca do pozycji 

siedzącej. Przy sprawniejszej parze ćwiczących można 

przenieść dziecko do klęku na podłodze, za głową leżącego 

dorosłego. 

 

 

 

Wańka - wstańka Dorosły siedzi z nogami w lekkim 

rozkroku, dziecko siedzi w rozkroku na jego udach, 



przodem do niego obejmując go za szyję. Dorosły, trzymając dziecko, wychyla się 

w tył i w przód (może nawet położyć s na plecach, po czym wrócić do siadu). 
 

 

 

 

 

Przetaczanie 

Jedna osoba leży na podłodze, druga 

klęczy przy niej, próbując ją przetoczyć 

(obrót wokół osi). Następnie zamieniają się 

rolami. 

W wypadku, gdy osoba leżąca jest zbyt 

ciężka dla przetaczającego, przetaczać 

może kilka osób, np. kilkoro dzieci 

przetacza jednego dorosłego. 

 

Przepychanie 

Partnerzy siedzą plecami do siebie, na sygnał każdy z nich próbuje przepchnąć 

drugą osobę w przeciwną stronę. Dorosły ustępuje w momencie, gdy poczuje, że 

dziecko zaangażowało w opór całą swoją siłę. Wygodniej jest, gdy obaj partnerzy 

ćwiczą w spodniach dresowych - ułatwia im to ślizganie się po powierzchni podłogi. 
 

Mały samolot 

Dorosły leży na plecach, z nogami uniesionymi, zgiętymi w kolanach (podudzia 

złączone). Dziecko kładzie się brzuchem na podudziach dorosłego, twarzą do 

niego, rękoma trzyma się jego rąk, odrywa stopy od podłoża. Dorosły, trzymając 

dziecko za ręce, buja je ruchem nóg, 

obserwując jego reakcje. Gdy dziecko 

jest sprawne, można na chwilę puścić jego 

ręce (dziecko należy o tym uprzedzić). 

 

Duży samolot 

Dorosły leży na plecach, z nogami 

uniesionymi, zgiętymi w kolanach, podudzia 

i stopy trzyma złączone. Dziecko kładzie 

się brzuchem na stopach dorosłego, 

rękoma trzyma się jego rąk, odrywa stopy od podłoża. Dorosły, trzymając dziecko 

za ręce, buja je ruchem stóp (obserwuje cały czas jego reakcje). 
 

Życzymy dobrej zabawy !!! 
Opracowała Joanna Ostrowska (wg M. Bogdanowicz) 



 BAJKA LOGOPEDYCZNA. 
                                                                  

                                                                     WIELKANOC 

 
           Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek 

postanowił upiec ciasto. Najpierw do miski {robimy z języka „miskę”- przód i 
boki języka unosimy ku , tak  by na środku powstało wgłębienie} wsypuje mąkę i 

cukier {wysuwamy język z buzi, a potem go chowamy, przesuwając nim po 
górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu}, dodaje masło {wysuwamy język 
z buzi, a potem go chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, górnych 
zębach i podniebieniu}. Następnie rozbija jaja {otwierając szeroko buzię, 
kilkakrotnie uderzamy czubkiem języka w jedno miejsce na podniebieniu}. 

Wszystkie składniki miesza {„mieszamy składniki”- obracamy językiem w buzi 
w prawo i w lewo} i mocno uciera {„ucieramy składniki”- przesuwamy językiem 
po górnych zębach, następnie po dolnych}. Ciasto już się upiekło {wdychamy 
powietrze nosem i zatrzymujemy je przez chwilę w buzi, nadymając policzki, 

następnie wypuszczamy powietrze ustami}. Pan Języczek właśnie je ozdabia- 

polewa czekoladą {przesuwamy czubkiem języka po podniebieniu w przód, w tył 
i w bok}, obsypuje rodzynkami {dotykamy językiem każdego górnego zęba}, 

orzechami {dotykamy językiem każdego dolnego zęba}.  

          Następnie pan Języczek maluje jaja – powoli wkłada je do kubeczków z 

barwnikami {przesuwamy język po górnej wardze, górnych zębach i 
podniebieniu}. Wyciąga pomalowane {wysuwamy język z buzi, przesuwając nim 
po podniebieniu, górnych zębach i górnej wardze w kierunku nosa} i dmucha, 

żeby szybciej wyschły {wdychamy powietrze nosem, wydychamy buzią}. Potem 

rysuje na jajkach wzorki – kropki {dotykamy językiem różnych miejsc na 
podniebieniu}, kółka {oblizujemy wargi ruchem okrężnym}, paski {oblizujemy 
górna wargę, górne zęby, miejsce za zębami, następnie dolną wargę, dolne 
zęby, miejsce za zębami}, kratkę {dotykamy językiem naprzemiennie zębów 
dolnych i górnych, następnie prawego i lewego kącika ust}.  

           Zaplata jeszcze koszyczek wielkanocny {„zaplatamy koszyczek” - 
kilkakrotnie dotykamy językiem górnej wargi, prawego kącika ust, dolnej wargi 
i lewego kącika ust} i już wszystko do świąt przygotowane. Cieszy się pan 

Języczek {uśmiechamy się szeroko, nie pokazując zębów}, bo może już 

świętować. 

 
Opracowała Anna Kupczyk na podstawie książki A. Mrowiec „Języczkowe przygody i inne bajeczki 

logopedyczne”. 
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