
1.04.2021 

Temat: Ulepimy dziś bałwana! 

Dzisiaj kochane Jaskółeczki będziemy lepić bałwana (np. bałwana Olafa)! 

Spójrzcie za okna, ale sypie śnieg. No lećcie zobaczyć czy na ulepienie bałwanka 

wystarczy i do dzieła! 😊 

Zaangażujcie do pracy rodziców, koniecznie! Udanej zabawy! 

Życzą Wasze panie <3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima aprilis! 



Haha 😊 mamy nadzieję, że chociaż kilka jaskółeczek udało nam się nabrać na 

prima aprilisowy żarcik 😉 czy każdy wie co to takiego ten prima aprilis? Jeśli 

nie to już wyjaśniamy. 

Prima aprilis czyli dzień żartów – jest to obyczaj obchodzony pierwszego dnia 

kwietnia w wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym 

wprowadzaniu w błąd, nabierania kogoś, konkurowaniu w próbach sprawienia, 

by inni uwierzyli w coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach, np. 

telewizji, radiu, pojawiają się różne żartobliwe informacje. Pochodzenie tego 

zwyczaju nie jest dokładnie wyjaśnione 😊 

No, ale jak tradycja to tradycja, żarcik musiał być😊 Zachęcamy Was abyście 

również pożartowali ze swoimi rodzicami, rodzeństwem, tego dnia drobne i 

niegroźne kłamstewka są akceptowane, a więc korzystajcie! 

Teraz wracamy już do poważnych spraw, mianowicie propozycji zajęć dla was 

na dzisiejszy dzień 😊 

1. Prima Aprilisowa bajka, link poniżej. 

 

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

 

2. Prima Aprilisowa piosenka, link poniżej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9fCRGklPtGQ 

 

3. Prima Aprilisowy wiersz.  

Prima aprilis 

Jan Brzechwa 

Wiecie, co było pierwszego kwietnia? 

Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb, 

W niebie fruwała krowa stuletnia, 

A na topoli świergotał karp. 

 

Żyrafa miała króciutką szyję, 

https://www.youtube.com/watch?v=oZcEtYjJlJI
https://www.youtube.com/watch?v=9fCRGklPtGQ


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. 

 

Porozmawiajcie z rodzicami na temat wiersza.  

Odpowiedzcie na pytania 😊 

• Co wyrosło kokoszce?  

• Kto świergotał na topoli? 

• Kto potrząsał groźnie grzywą? 

• Kto uciekał przed myszą? 

• Co wyrosło kotu? 

• Co wyrosło baranowi? 

• Co miał po bokach niedźwiedź? 

• No i kto wołał „prima Aprilis”?  

 

Na dziś kończymy 😊 Miłego dnia bąbelki :* 


