
Pomysł na dziś dla Małych Odkrywców to.... Przygotowania do 
świąt. 

Hej, hej Kochani Odkrywcy! Razem z wiosną przyszła do Nas 
Wielkanoc☺Czas się do niej porządnie przygotować. Co o tym 
sądzicie? 

1. Zacznijmy od gimnastyki ciała 

• „Zbieranie pisanek” – ćwiczenia dużych grup 
mięśniowych. Dzieci maszerują, unosząc wysoko 
kolana. Co jakiś czas dzieci robią przysiad, udając 
zbieranie pisanek, następnie wstają, prostują się i 
dalej spacerują, unosząc wysoko kolana.  

• „Skaczący zając”- dzieci kucają i liczą „1...2...3... 
skok!”. Powtórz to ćwiczenie kilka razy☺  

2. W czasie świąt warto trochę pośpiewać i rozweselić 
atmosferę. Nauczymy się dziś piosenki wielkanocnej.  
https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c  
„Hopla, hopla”  
Ref: Hopla, hopla, raz i dwa  
Skacze zając hopsasa! / x4 (skaczemy wysoko jak 
zajączki)  
1. Wskoczył zając do kurnika, Zebrał jajka do koszyka. 
Z nich pisanki zrobił sam 
I w ogródku schował nam.  
Ref: Hopla, hopla, raz i dwa  
Skacze zając hopsasa! / x2 (skaczemy wysoko jak 



zajączki)  
2. Już pisanki znaleźliśmy, Były w trawie i wśród liści.  

 

Ozdobimy nimi dom, Bo pisanki po to są. 

Ref: Hopla, hopla, raz i dwa  
Skacze zając hopsasa! / x4 (skaczemy wysoko jak zajączki) 

3. Przeczytajcie poniższy tekst i opowiedzcie na pytania. 

„Przed Wielkanocą” Dominika Niemiec 

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. 

Pytania do tekstu: 

• jakich świętach była mowa w wierszu?;  

• Kto brał udział w przygotowaniach do świąt?;  

• Co takiego działo się podczas przygotowań?;  



• Jak myślicie jak czuła się dziewczynka?;  

• Czy osoby z tej rodziny się kochają?;  

• Dlaczego tak uważacie?;  

• Czy wy pomagacie swoim bliskim w przygotowaniach do 
świąt?;  

• W jaki sposób pomagacie?;  

• Jak czujecie się w święta, gdy przebywacie ze swoimi 
bliskimi?.  
Chętnie obejrzymy zdjęcia z Waszych przygotowań do 
świąt☺możecie je zamieścić pod tym postem w 
komentarzu.  

Zadanie na popołudnie: 

Widzieliśmy, że bardzo smakowały Wam ostatnie ciasteczka. 
Mamy dla Was niespodziankę ! Dziś kolejny ciasteczkowy 
przepis, koniecznie wypróbujcie. 

• Co będzie potrzebne? (Porcja: ok. 20 ciasteczek)  
200 g mąki 
60 g cukru pudru  
100 g masła 



1 jajko  
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii  
Lukier królewski:  
170 g cukru pudru (lub mniej/więcej w zależności od 
potrzebnej konsystencji)  
1 białko z małego jajka  
barwnik spożywczy (u mnie żółty)  
Oraz: wiórki kokosowe  

• Jak to zrobić?  
Mąkę i cukier puder przesiewamy. Dodajemy zimne masło 
i całość siekamy nożem. Dodajemy następnie jajko, 
ekstrakt z wanilii i całość zagniatamy. Zawijamy w folię i 
wkładamy do lodówki na ok. pół godziny. Po tym czasie 
rozwałkowujemy ciasto i wycinamy kształty zajączków. 
Ciasteczka pieczemy w temp. 180 stopni przez ok. 10-12 
minut. Odstawiamy na kratkę do ostygnięcia.  
Lukier: Białko umieszczamy w misce, dodajemy przesiany 
cukier puder i miksujemy na niskich obrotach przez kilka 
minut aż uzyskamy gładki lukier. Do części lukru 
dodajemy odrobinę żółtego barwnika. Pokrywamy  

  

białym lukrem całość ciasteczek. Odstawiamy do zastygnięcia. 
Następnie z kropli lukru tworzymy ogonek, który posypujemy 
wiórkami kokosowymi. Opcjonalnie możemy domalować 
żółtym lukrem chustkę. Gotowe! 

Koniecznie pochwalcie się wypiekami☺ Smacznego ! 
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