
Dzieo dobry Przedszkolaki! 

Dziś jest 1 kwietnia, czyli prima aprilis. To wyjątkowy dzieo w roku. Tego dnia można, a 

nawet trzeba robid żarty, płatad figle i opowiadad zmyślone historie. Każdy może się w tym 

dniu pomylid i próbowad zmylid innych  Wesoły wiersz o 1 kwietnia napisał Jan Brzechwa.  

Posłuchajcie …  

„Prima aprilis” 

Wiecie, co było pierwszego kwietnia? 

Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb, 

W niebie fruwała krowa stuletnia, 

A na topoli świergotał karp. 

Żyrafa miała króciutką szyję, 

Lwią grzywą groźnie potrząsał paw, 

Wilk do jagnięcia wołał: „Niech żyje!”, 

A zając przebył ocean wpław. 

Tygrys przed myszą uciekał z trwogi, 

Wieloryb słonia ciągnął za czub, 

Kotu wyrosły jelenie rogi, 

A baranowi - bociani dziób. 

Niedźwiedź miał ptasie skrzydła po bokach, 

Krokodyl stłukł się i krzyknął: „Brzdęk!” 

„Prima aprilis!” - wołała foka, 

A hipopotam ze śmiechu pękł. 

 

Zwierzęta w wierszu Pan Brzechwy były niezwykłe, zupełnie do siebie niepodobne. 

Zapraszamy Was do narysowania innych, wymyślonych przez was zwierząt, a Rodziców 

prosimy o przysłanie do nas zdjęd tych rysunków, np. pocztą e-mailową do Przedszkola lub w 

wiadomości prywatnej na Facebooku. Z wielką przyjemnością obejrzymy, jakie pomysły 

przyszły wam na myśl  

 

Aby prima aprilis minął całej rodzinie w miłym nastroju, proponujemy Wam jeszcze  kilka 

wesołych zabaw! 



Zabawa Tak – Nie, czyli w wymyślanie prawdziwych lub fałszywych stwierdzeo. Dorosły 

mówi zdanie, a zadaniem dziecka jest na nie zareagowad. Jeśli słyszy prawdę i odpowiedź 

brzmi TAK - trzeba wstad, jeśli usłyszy nieprawdę i odpowiedź brzmi NIE – trzeba usiąśd.  

Na początek kilka takich zdao.  

Czy samochody latają?  

Czy słonie trąby mają? 

Czy węże dają mleko? 

Czy mosty są nad rzeką? 

Czy słonko nosi buty? 

Teraz Mamo/Tato wymyślasz TY! 

 

Festiwal piosenki ze śmiechem. Dorosły proponuje uczestnikom zabawy śpiewanie znanych i 

lubianych lub wymyślonych przez nich piosenek z wykorzystaniem tylko dźwięków 

naśladujących śmiech: „ha”, „he”, „hi” lub „ho”. W zabawie można użyd nagrao z domowej 

płytoteki, lub śpiewad bez podkładu muzycznego.  

 

Gra planszowa 

Z nazwą miesiąca, który dziś się rozpoczął, związane jest też powiedzenie „Kwiecieo-plecieo 

bo przeplata - trochę zimy, trochę lata”. Kwietniowa pogoda może nam przynieśd zarówno 

śnieg i mróz, jak i słoneczne ciepłe dni oraz kwitnące kwiaty. Zapraszamy do gry, na której 

planszach zakwitną właśnie kwiaty. Grę można szybko zrobid w warunkach domowych.  

Do gry potrzebne będą:  

 Plansze z narysowanym kwiatkiem (po 1 dla każdego uczestnika). Na każdym płatku 

kwiatka trzeba narysowad kropki, jak na kostce do gry, od 1 do 6  

 Nakrętki od butelek trzeba również oznaczyd kropkami w liczbie od 1 do 6 (po 6 

nakrętek dla każdego uczestnika gry) 

 Kostka do gry 

Przykład planszy do gry znajduje się w załączniku PDF. Każdy może ją samodzielnie 

narysowad  

Rozgrywka 



Gra polega na rzutach kostką i układaniu na swoim kwiatku nakrętek z taką liczbą oczek, jaką 

wyrzuciliśmy na kostce. Wygrywa osoba, która jako pierwsza będzie miała kwiatek ze 

wszystkimi kolorowymi płatkami. Życzymy miłej zabawy  


