
 Wielki Czwartek 01.04.2021 

Witamy Was serdecznie 

 Dziś już Wielki Czwartek, ale też dziś 1 kwiecień. A co robimy pierwszego kwietnia? Oczywiście 

psikusy, bo to prima aprilis. Pamiętajcie jednak, że żart jest wtedy udany, kiedy śmieją się wszyscy. Nie 

można robić żartów sprawiających komuś przykrość 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMA -APRILIS ;) 

Pomysł dla rodziców, którzy lubią robić psikusy swoim dzieciom.  

Zrób dla nich… MLEKO UFOLUDKA. Wystarczy barwnik spożywczy i odrobina fantazji! Nikt nie 

spodziewa się płatków z zielonym mlekiem:) Oczywiście mleko może być we wszystkich kolorach tęczy. 

Wybór barwy zależy od fantazji rodziców.  

ROBACZEK W PAŚCIE DO ZĘBÓW. 

A co by było, gdyby jeden taki rodzynkowy stworek wypadł z pasty do zębów w Prima Aprilis? Przetnij 

rodzynki na pół. Zroluj połówkę palcami, aby wyglądała jak długi cienki robaczek.  Włóż do otworu tubki 

dziecięcej (lub rodzica, brata, siostry) pasty do zębów i zakręć tubkę. 

Czekaj na minę rodzeństwa/rodzica, gdy wraz z pastą na szczoteczkę wypadnie „robaczek”! 

 

UWAGA !!! Zadanie dla Rodziców ;) z pomocą dzieci proszę rozwiązać 

krzyżówkę Wielkanocną odpowiedzi oczekujemy na poczcie ;) 

 

 

 



1. Rozwiązywanie wielkanocnych zagadek: 

Zrobione z wydmuszek, pięknie malowane – 

w szlaczki kolorowe albo nakrapiane. (pisanki) 

Wśród pisanek siedzi, ma żółty kubraczek. 

Powiedz, co to jest. To mały… (kurczaczek) 

Stoi z rogami, bielutki obok pisanek, 

To nasz wielkanocny … (baranek) 

Jeden taki dzień w całym roku mamy, 

że gdy nas obleją, to się nie gniewamy. (Lany Poniedziałek) 

Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne, więc każde dziecko na niego czeka. 

Zobaczyć go jednak - wysiłki to próżne, bo on susami – kic! kic! Ucieka. (zajączek) 

Przeważnie jestem biały i na stole leżę. 

Kładą na mnie sztućce, stawiają talerze. (obrus) 

 



 
 

 

 



2. Pokaz i omówienie ozdobionych jaj „Pisanki, kraszanki”, który znajduje się w poniżej podanym linku 

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

Inne ciekawe sposoby zdobienia jaj: 5 sposobów malowania jajek i pisanek 

https://www.youtube.com/watch?v=zo6FWbsXI5U 

3. Przeczytajcie wspólnie z rodzicami opowiadanie „Tradycja” ze s.18 z książki „Trampolina. My i nasz 

świat”. Mówiliśmy już o różnych tradycjach świątecznych, np. ozdabiania jajek, robienia psikusów 

pierwszego kwietnia. A o jakich tradycjach jeszcze mówi to opowiadanie? Po przeczytaniu wykonajcie 

zadania do opowiadania s.19 i zadanie dodatkowe dla Was, to pomóc rodzicom w świątecznych porządkach 

4. Dla chętnych dzieci propozycja wykonania: ,,Kartki Wielkanocnej". Z szablonu, który otrzymaliście z 

książeczkami ( zielona kserówka lub do wydruku poniżej) wytnijcie kształt kartki złóżcie tak, by dwa owale 

się na siebie nałożyły. Pierwszą stronę z kurczaczkiem kolorujecie ozdóbcie według własnej koncepcji 

korzystając z dowolnych materiałów, a na stronie wewnętrznej kartki możecie przykleić gotowy nadruk 

(poniżej do wydruku) lub sami napiszcie krótkie świąteczne życzenia np. ,,Wesołego Alleluja". Taka kartka 

będzie piękną ozdobą świątecznego pokoju, a i nam możecie się pochwalić piękną kartką przysyłając 

zdjęcia 

              

Zachęcam do obejrzenia bajeczki link poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=bZM27wu-Z9Y 

5. A gdyby ktoś chciał jeszcze bardziej poćwiczyć rączkę, to dla chętnych Karty pracy między innymi do 

ćwiczeń grafomotorycznych na kolejnych stronach. 

 

Pozdrawiamy świątecznie pani Ewa i pani Ola 

 



 



 

 

 

 

 



Doprowadź kurę do kurczątek 

 



Rysujemy po śladzie 



 

 

 



 

 



 

 



Czy uda Ci się doprowadzić króliczka do pisanek? 

 

 

  


