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1. „ Treflinka opowiada o świętach w domu Treflików” – wiersz J. Zapała. 

 

Chmurki płyną gdzieś po niebie, 

ciepłe słonko wita Ciebie. 

Trawa wkoło się zieleni, 

tęcza kolorami mieni. 

 

A rodzinka Treflikowa 

już od rana jest gotowa. 

Najpierw palmę zrobić trzeba, 

będzie wielka aż do nieba.  

 

Palma zdobić będzie święta, 

kto z was święta te pamięta? 

Święta, Święta Wielkanocne 

dla nas bardzo są radosne. 

 

W wiosny i zieleni mocy, 

to są święta Wielkiej Nocy. 

A gdy palmę poświęcimy 

na stole ją postawimy. 

 

Rodzina Treflikowa  

już od rana jest gotowa. 

Trzeba jajka ugotować,  

by je potem wymalować. 

 

Takie jajka to pisanki, 

zwać się mogą też kraszanki. 

Ozdobione, malowane, 

znasz Wielkanoc bez pisanek? 

 

 

 

 



Mama piecze nam barana, 

ja go będę zdobić sama. 

O, już babka Treflikowa 

prawie całkiem jest gotowa. 

 

Treflik idzie razem z tatą  

szukać bazi, małych kwiatów, 

by w koszyku wielkanocnym 

nie zabrakło kwiatów mocy. 

 

Zanim koszyk przystroimy, 

Co do niego tu włożymy? 

Jest baranek, ale heca, 

wyjęłam go prosto z pieca. 

 

Cukrem pudrem posypałam,  

chorągiewkę też mu dałam. 

I kiełbaskę włożyć trzeba, 

szynkę, sól, kawałek chleba. 

 

Trochę chrzanu i pisanki, 

czy to wszystko koleżanki? 

Kurczak, zając z czekolady 

dla Treflikowej brygady. 

 

Dodam bazi Treflikowych, 

kwiatki i koszyk gotowy. 

Przystrojony koszyk mały  

pachnie Wielkanocą cały. 

 

Po święceniu każdy brzuszek 

pozna kto to łakomczuszek. 

Wie Treflinka i wie Ewa, 

w śmigus wszystkich się oblewa. 

 

Nikt się nie obraża w święta, 

każda buzia uśmiechnięta.  

Chociaż mokre są ubrania, 

ta tradycja jest lubiana. 



Śmigus dyngus jest zabawa 

i narzekać nie wypada.  

A zajączek uśmiechnięty, 

kica roznosząc prezenty. 

 

WESOŁYCH ŚWIĄT! 

 

 

 

 

Praca z książką cz. 4 str. 56 – koszyk wielkanocny. Ćwiczenia w 

czytaniu, wyodrębnianie produktów, które powinny być w koszyku. 

Stosowanie liczebników porządkowych w zakresie 9. 

 

 

 

2. „Śniadanie wielkanocne” – karta pracy cz. 4 str. 57. Doskonalenie 

techniki czytania, wyodrębnianie przedmiotów charakterystycznych dla 

świąt wielkanocnych. 

 

 



 

 

 

 

 

Radosnych, pogodnych i zdrowych 

Świąt Wielkanocnych 

smacznego jajka, 

mokrego dyngusa i zajączka z prezentami 

 

życzą Wam drodzy rodzice i dzieci 
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