
 

 

Drodzy Rodzice, przekazujemy Wam możliwość korzystania z płyty Bliżejprzedszkolna 

pięciolinia – utwory do tańca, śpiewania i zabawy na kwiecień, na której są piosenki  

o tematyce wiosennej. Planowałam słuchać piosenek podczas zajęć i bawić się przy nich  

w przedszkolu, ale ponieważ nie mam takiej możliwości, zachęcam do tego, aby dzieci słuchały 

piosenek i bawiły się przy nich w domu. Na płycie znajdują się piosenki edukacyjne, piosenki do 

tańca i zabaw muzyczno-ruchowych oraz piosenki do nauki języka angielskiego. 

Wystarczy wejść na stronę „Moja płytoteka”  

https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka, zalogować się*, wcisnąć przycisk DODAJ KOD  

i wpisać kod: bpkwiecien, który odblokuje dostęp do płyty. 

*Jeśli nie są Państwo załogowani na stronie www.blizejprzedszkola.pl, system automatycznie 

wygeneruje prośbę o dokonanie rejestracji. Proces trwa bardzo krótko, a rejestracja jest bezpłatna. 

Dostęp do płyty jest możliwy wyłącznie po zalogowaniu. 

W imieniu wydawnictwa zwracam się z prośbą o podzielenie się miłym słowem czy 

uwagami dotyczącymi nowej usługi, jaką jest Płytoteka, na której znajduje się dostęp do pełne 

wersje piosenek i zabaw. Kod bpkwiecien ważny jest przez 50 dni od momentu aktywacji 

 

 

 

Z poważaniem         Miłej zabawy z piosenkami 

Zespół Bliżej przedszkola         życzy p. Asia 

https://blizejprzedszkola.pl/moja-plytoteka
https://link.freshmail.mx/c/6ndvceg7f1/xfw9lis3kc


Witajcie KRASNOLUDKI ☺☺ 

 

Zapraszamy Was do zapoznania się z nową piosenką tym razem związaną ze zbliżającymi 

się świętami czyli WIELKANOCĄ. Jak już napisałam na pierwszej stronie zachęcam Waszych 

rodziców do ściągnięcia piosnek z płyty Bliżejprzedszkolna pięciolinia – utwory do tańca, 

śpiewania i zabawy na kwiecień.  

   Jak już pobraliście piosenkę to zapraszamy Was do wspólnych zabaw. 

Zabawa 1 

Usiądźcie wygodnie z całą rodziną posłuchajcie nowej piosenki i postaraj się zapamiętać 

jak najwięcej produktów, które powinny się znaleźć w koszyczku wielkanocnym. Po 

wysłuchaniu utworu prosimy, aby każdy z  Was spróbował wymienić nazwy wszystkich 

produktów, które pamiętacie. 

 

 

„Święta Wielkanocne” (sł. Anna Bomba, muz. Andrzej Zagajewski) 

 

Ref. 

Święta Wielkanocne 

wiosną pachnące, 

z bukszpanem i barankiem, 

piosenką i zającem. /x2 

 

Co roku w Wielkanoc 

koszyczki stroimy 

i w Wielką Sobotę 

pokarmy święcimy. 

 

W koszyczku wędliny, 

chlebek i jajeczko, 

i mały kurczaczek 

żółty jak słoneczko. 

 

Słodziutki mazurek, 

cukrowy baranek, 

chrzan, sól oraz babka 

zrobiona przez mamę. 

  

W niedzielę do stołu 

Wspólnie zasiadamy,  

dzielimy się jajkiem, 

życzenia składamy. 

 

Ref. 

Święta Wielkanocne…/x2 

 



Zabawa 2 

Zapraszamy Was teraz do zabawy muzyczno-ruchowej z piosenką. Zróbcie wspólnie  

z cała rodziną  duże koło i klaszczcie rytmicznie do piosenki. W trakcie refrenu wybrana osoba 

wędruje rytmiczni w środku koła z koszyczkiem. W czasie pierwszej zwrotki wybiera trzy osoby 

(lub tyle ile może), których zadaniem jest wcielić się w rolę baranka, kurczaczka  

i zajączka. Osoby zamienione w zwierzątka maszerują rytmicznie za swoim przewodnikiem do 

rytmu utworu i naśladują sposób poruszania się tych zwierząt. Zabawę można powtórzyć 

zamieniając się rolami.  

 

A teraz drogie KRASNOLUDKI mamy wielką prośbę spróbujcie wraz z rodziną nauczyć 

się tej piosenki. A gdy już nadejdą Święta siedząc przy wspólnym stole razem ją zaśpiewacie  ☺  

 

 

Zabawa 3 

KRASNOULDKI poniżej znajdziecie ciekawe zadania oraz propozycje prac plastycznych, 

które możecie wykonać dziś lub kiedy zacznie się Wam nudzić ☺ 

 

Życzymy miłej zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

 

 



 



 
https://pl.pinterest.com/pin/21673641945485962/\ 

https://pl.pinterest.com/pin/21673641945485962/


  



Propozycje prac plastycznych ze strony lecibocian.pl 

 

 

 

Prosimy zdjęcia prac dzieci  wysyłać na naszego maila grupowego: 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

Miłej zabawy. 

 

 

 
https://lecibocian.pl/wielkanocne-karty-pracy-do-druku-5-zabaw-dla-dzieci/ 

 

 

  

 

mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
https://lecibocian.pl/wielkanocne-karty-pracy-do-druku-5-zabaw-dla-dzieci/


 

 

 

 
https://lecibocian.pl/wielkanocne-karty-pracy-do-druku-5-zabaw-dla-dzieci/ 

 

 

 

 

 

https://lecibocian.pl/wielkanocne-karty-pracy-do-druku-5-zabaw-dla-dzieci/


Zakładamy hodowle rzeżuchy 

Kochani przygotujcie spodek/kubeczek, watę, nasiona rzeżuchy, wodę. Przypomnijcie 

sobie, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć. Ułóżcie delikatnie watę na spodkach, 

wysypcie rzeżuchę i ją podlejcie. Umieśćcie spodki z nasionami na parapecie okna. 

Przypominamy o regularnym podlewaniu i obserwowaniu roślin. Drodzy Rodzice opowiedzcie 

dziecku o związku rzeżuchy ze zbliżającymi się świętami. 

 

 

 

 
Źródło https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/rzezucha-wielkanocna-dekoracja-i-cenne-warzywo-

uprawa-rzezuchy-w-domu-aa-azNJ-T7he-uZMQ.html 

 


