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Grupa „Tygryski” i „Jagódki” 

Temat tygodnia „Świąteczne zwyczaje” – 06-09.04.2021r. 

 

Kochane przedszkolaki! 

Witam Was po świętach wielkanocnych. Mam nadzieję, że zrobiłyście pisanki i że smakowało Wam  

świąteczne jajko. Tęsknię za Wami bardzo, niestety jeszcze w tym tygodniu się nie zobaczymy, ale na 

pocieszenie przesyłam Wam kilka zabaw i zadań. 

Bawcie się dobrze – p. Agnieszka 

 

 

Środa – „ Mamy i ich dzieci” - 07.04.2021r.   

 

1. Zastanówcie się proszę, jaka jest Wasza mama. Czy jest dobra i pomocna? Czy zawsze możecie na 

nią liczyć? Czy zna Was najlepiej na świecie? Czy zawsze Was pocieszy i przytuli? Jestem pewna, że 

na każde pytanie odpowiecie „TAK!”. Cudownie jest mieć mamę, prawda? Dziś jednak zajmiemy się 

innymi mamami ;) będą to mamy zwierząt  

2. Pomóż małym zwierzątkom odnaleźć ich mamy 
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3. Była sobie żabka mała- wysłuchaj piosenki i spróbuj  odpowiedzieć na pytania. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_XMr80enW9A 

 

Była sobie żabka mała 

sł. I muz. tradycyjne 

Była sobie żabka mała 
re re kum kum, re re kum kum, 

która mamy nie słuchała 
re re kum kum bęc. 

Na spacery wychodziła 
re re kum kum, re re kum kum, 

innym żabkom się dziwiła 
re re kum kum bęc. 

Ostrzegała ją mamusia 
re re kum kum, re re kum kum, 

by zważała na bociusia 
re re kum kum bęc. 

Przyszedł bociek niespodzianie 
re re kum kum, re re kum kum, 

i zjadł żabke na śniadanie 
re re kum kum bęc. 

A na brzegu stare żaby 
re re kum kum, re re kum kum, 

rajcoway jak te baby 
re re kum kum bęc. 

Jedna drugiej żabie płacze 
re re kum kum, re re kum kum, 

„Już jej nigdy nie zobaczę” 
re re kum kum bęc. 

Z tego taki morał mamy 
re re kum kum, re re kum kum 
trzeba zawsze słuchać mamy 

re re kum kum bęc. 

 

Czy ta żabka była mądra i słuchała swojej mamy? O czym powinna pamiętać żabka? Czy mała żabka 

mogła spacerować sama? 

Dzieci wszystkich zwierząt też powinny słuchać swoich mam, zanim nie urosną. Od mamusi nauczą 

się wielu potrzebnych rzeczy. 

 

4. Które zwierzęta kojarzą  Ci się ze świętami wielkanocnymi? Wskaż je i nazwij. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_XMr80enW9A
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5. „Kaczuszki” - zabawa ruchowa do znanej melodii - 

https://www.youtube.com/watch?v=0PrpZBCuCKo 

 

6. Znajdź 3 różnice 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0PrpZBCuCKo
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7. Pokoloruj obrazek 

 

 

 


