
Pozdrawiam Wszystkich Kochanych 6 klasitów, Rodzeństwo 

 i Waszych Rodziców! I zapraszam do wspólnej zabawy! 

 

Co??? Wszedł tu Ktoś z innej Klasy??? SERDECZNIE WITAMY! ZOSTAŃ Z NAMI! 

 

1. ŚPIEWAMY! 

2. OZDABIAMY STÓŁ WIELKANOCNY 

3. BAWIMY SIĘ 

4. KONKURS RODZINNY! 

 

CO WYBIERASZ? WSZYSTKO? JA TEŻ! 

 

 

1. ŚPIEWAMY! 

Śpiew rozwesela duszę przez uszy, nawet głuchy się wzruszy! 

Przygotowałam dla Was przeboje znane Wam z lekcji, aby wprowadzić Was w radosny 

nastrój, śpiewajcie tak, żeby Was sąsiedzi usłyszeli (ale nie o 1 w nocy). 

 

Małe TGD, Siedem: 

https://www.youtube.com/watch?v=rqnxLJxz6M8 

Małe TGD, Bohater: 

https://www.youtube.com/watch?v=rtqxy00ZFM8 

Małe TGD, Góry do góry: 

https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao 

I NOWOŚCI!  Małe TGD, Siema, zrobi wrażenie! 

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

Małe TGD, Wyspa skarbów: 

https://www.youtube.com/watch?v=kcolnG5uqcw 

Małe TGD, Dziękuję: 

https://www.youtube.com/watch?v=-ki96A1FH78 
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2. OZDABIAMY STÓŁ WIELKANOCNY. 

NIE POZWÓL, ŻEBY JAJKA WIELKANOCNE LEŻAŁY NA ZWYKŁYM TALERZU!!! 

Potrzebna: miseczka, papier, klej i sianko (z zielonego papieru, bibuły, gazety, ciętej na 

cienkie paseczki).  

Do takiej KWOKI wkładasz UGOTOWANE JAJKA! I jak widzisz wszystko staje na głowie, czyli 

jajka na kwoce... 

http://samarobie.pl/wielkanocna-praca-dla-dzieci/ 

 

3. BAWIMY SIĘ 

 

Pomyślałam o zabawie, toczącej sie przy stole, z którego przed chwilą znikło danie 

główne i pojawiła się babka. Trudno wtedy o pląsy. 

Propnuję zabawę w dopowiadanie słowa (lub dwóch) i tworzenie rodzinnej 

historii. 

Pamiętacie z lekcji podsumowanie, na którym katecheta uparcie powtarzał słowa: 

Pan Jezus, a wy, po kolei dopowiadaliście historię, która przy ostatnim uczniu była 

już historią z 1001 nocy? A ile śmiechu przy tym było? 

No to teraz spróbujcie z Rodziną.  

 

Przykład: 

Zaczynamy np. od Gospodyni Domu (dwa słowa): 

Antek: Mama jest... 

Tata:  Mama jest zawsze piękna... 

Mama: Mama jest zawsze piękna, ale nie dziś... 

Antek: Mama jest zawsze piękna, ale nie dziś, bo dziś... 

Tata (ratuje sytuację):  Mama jest zawsze piękna, ale nie dziś, bo dziś jeszcze 

piękniejsza... 

Jak z tego wybranie Mama? Ano zobaczymy.  

 

 

 

4. KONKURS RODZINNY 

MAMO! TATO! BABCIU! DZIADKU! WYMYŚLMY WSPÓLNIE JAKIŚ WESOŁY WIERSZYK, 

TWORZYMY RODZINNIE POEZJĘ z okazji NADZWYCZAJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!  

WYŚLIJ DO MNIE! JEST KONKURS - BĘDĄ NAGRODY!  

http://samarobie.pl/wielkanocna-praca-dla-dzieci/


No dobrze, ja pierwsza: 

Zajączek, zajączek, tłuściutki, jak pączek 

Bo nie może biegać po polach i łączce, 

Martwi się tym bardzo, jego mama Anna, 

Ale wie, że szybko minie kwarantanna! 

 

Gdybym Was nie znała, a znam, to wiem, że  Wasze szalone wierszyki będą o wiele bardziej 

szalone od mojego! I na to liczę! 

Proszę uważać na Tatusiów, bo może cenzura nam nie przepuścić wiersza... ;-) 

 

 A, że naszło na mnie natchnienie, to i takie będą życzenia.  

 

Szóste klasy, Ananasy! Życzę Wam smacznej kiełbasy, 

Jajek od kur, co biegają, szynki co chemii nie mają, 

Chleba, ale bez spulchniaczy, ciasta też bez ulepszaczy, 

Zajączka który nieustannie, męczy się na kwarantannie, 

Rodziny przy wspólnym stole i szybkiego spotkania w szkole. 

Przyjdzie wreszcie lepsza dola, 

O czym zapewnia, Pani Jola 

 

 

 

 


