
Śmiechu warte! ;)  

Rodzic zapowiada, że dzisiaj będzie mowa o pewnym specjalnym dniu. Zanim powie, o jaki dzień chodzi, 

prosi, by dzieci rozwiązały zagadkę: 

Mogą to robić chłopcy i dziewczynki, 

Dorośli to robią czasami. 

Robimy to zwykle wtedy, 

Gdy dobry humor mamy, 

Gdy ktoś powie coś śmiesznego, 

Kiedy zdarzy się coś miłego. 

A każdy wam powie, 

Że on to – zdrowie. 

(rozwiązanie: śmiech) 

 

Jeżeli się nie domyślają o jaki dzień chodzi, rodzic informuje albo przypomina, że istnieje taki dzień, jak 

prima aprilis. Pyta: Co się robi w prima aprilis? 

Prima aprilis to święto żartów i uśmiechu. Dzień, w którym ludzie starają się nawzajem w zabawny sposób 

oszukać albo zrobić jakiegoś psikusa. Nawet gazety i telewizja biorą w tym udział, wplatając do wiadomości 

informacje nieprawdziwe. 

Prima aprilis (z łac. Prima Aprilis oznacza dosłownie pierwszy dzień kwietnia) obchodzony jest właśnie 

pierwszego dnia kwietnia w wielu krajach świata.  

1. Proszę by za pomocą wierszyka Jana Brzechwy „Prima Aprilis” wprowadzić dzieci w radosny, 

śmieszny nastrój. 

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,  

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. 

Rozmowa nt. Co było śmieszne w tym wierszyku? Niech dzieci swobodnie się wypowiedzą same..Jeśli były 

w nim pojęcia niezrozumiałe wyjaśnijmy dziecku, gdyż w ten sposób pomożemy zrozumieć  znaczenie 

słowa: 

Prima Aprilis- to radosny i zabawny dzień, w którym żartujemy, robimy różnorakie  psikusy i z 

premedytacją wprowadzamy innych w błąd. Czy spłatanie komuś figla uchodzi wówczas na sucho? 

Tak! I nie obrażamy się, ale sami próbujemy odpowiedzieć równie wesołym pomysłem, bowiem tego 

dnia nie warto traktować wszystkiego poważnie, tylko z lekkim przymrużeniem oka!  

2. Moment w kalendarzu. Rodzic pokazuje przedszkolakom kartkę z napisem „1 kwietnia – prima 

aprilis”. Wspólne szukanie daty w kalendarzu. 

3. Prawdziwe i nieprawdziwe wiadomości. Rodzic zapowiada, że przeczyta teraz dzieciom informacje 

z gazet, które pojawiły się pierwszego kwietnia. Jeżeli dzieci uważają, że któraś informacja nie jest 

prawdziwa, niech zawołają „prima aprilis”: 

■    W warszawskim ZOO przyszedł na świat słoń, który zamiast trąby miał skrzypce. (prima aprilis) 

■    Przedszkole „Smerf” w Krakowie zostało zamknięte wczoraj z powodu bardzo silnego mrozu 

dochodzącego do –10°C.              (prima aprilis) 

■    W kwietniu w ogrodach sadzi się wiele roślin. (to możliwe) 

■    W warszawskim ZOO przyszedł na świat słonik, który ważył 100 kilogramów. (to możliwe) 

■    Brązowe krowy zamiast mleka dają kakao. (prima aprilis) 

■    Od jutra słońce zacznie świecić na niebiesko. (prima aprilis) 

■    Od dzisiaj kierowcą autobusu będzie mogło zostać dziecko, które ukończyło 6 lat. (prima aprilis) 

4. Zabawy śmiechem. Prosimy by dzieci naśladowały śmiech: 

■    małej dziewczynki, 

■    Świętego Mikołaja, 

■    małej myszki, 

■    lwa, 

■    króla wielkiego państwa, 

■    starszej pani, 

■    hipopotama, itp. 



Uniwersalny charakter śmiechu. Rodzic zwraca uwagę dzieci na uniwersalizm śmiechu. Uświadamia im, że 

śmiano się już bardzo, bardzo dawno temu. Śmieją się ludzie na całym świecie, bez znaczenia jest kolor 

skóry, płeć, wiek, język itd. Pytamy dzieci, jak myślą, dlaczego ludzie lubią się śmiać. Przy okazji mówimy 

im o tym, jak dobrze wpływa śmiech na cały organizm: pozwala na rozluźnienie ciała i polepsza 

samopoczucie. Pomaga odreagować napięcie, zdenerwowanie, jest w stanie zmniejszyć poziom lęku. Gdy 

się śmiejemy, głębiej oddychamy, a co za tym idzie – coraz lepiej dotlenia się cały organizm, i – co 

najważniejsze – dotlenia się mózg.  

 

Przedstawiam propozycje zabaw z dziećmi oraz filmik, w którym dziecko dowie się jak żartować, by 

nikogo nie urazić. Pozna tradycyjne zabawy i podejmie się rozwiązania żartobliwych dydaktycznych 

zagadek. 

Wszystko po to, aby Prima Aprilis dla dzieci był pełen śmiechu! 

Prima Aprilisowe żarty dla dzieci: 

• zabarwienie mleka barwnikiem spożywczym; Nikt nie spodziewa się płatków z zielonym mlekiem:) 

• zafoliowanie folią spożywczą klocków; 

• żartownisiowe ciasto (gąbka pokryta kremem czekoladowym i posypana kolorową posypką) 

• kawałek chrupiącej marchewki w papierku po cukierku; 

• jedzenie zupy widelcem; 

• konkurs na najśmieszniejszy strój; 

• przyklejamy sobie papierowe rybki na plecach, a gdy ryba zostaje odkryta krzyczymy „Poisson d’avril”. 

• Przetnij rodzynki na pół. Zroluj połówkę palcami, aby wyglądała jak długi cienki robaczek.  Włóż do 

otworu tubki dziecięcej (lub „rodzicowej”) pasty do zębów i zakręć tubkę. 

• Czekaj na minę rodzeństwa/rodzica, gdy wraz z pastą na szczoteczkę wypadnie „robaczek”! 

• Ugotuj wieczorem jedno jajko na twardo i schowaj je do lodówki do pudełka z surowymi jajkami, a rano 

poproś mamę lub tatę żeby zrobili Ci jajecznicę… 

• Możesz także przykleić, jajka do pudełka i patrzeć jak rodzic stara się nie zgnieść ich wyciągając z 

pojemnika. 

• W nocy robimy maluchowi „makijaż” zmywalnym pisakiem. Na przykład piękne wąsy. To dopiero 

będzie zdziwienie, gdy rano spojrzy do lustra! 



• Proszę wydrążyć jabłko i włożyć w dziurkę żelkową dżdżownicę tak aby 

jej łepek gustownie wystawał z jabłka. Wygląda i smakuje fantastycznie! 

• Wystarczy nakleić na różnych przedmiotach duże oczy (takie plastikowe ruchome oczy, które można 

kupić w sklepach papierniczych. Dziecko otwiera lodówkę, a tam… mleko się na niego gapi! 

• Zabawa Wymyślamy żarty cały dzień. Może zamienicie się rolami? Dziecko będzie rodzicem, a mama 

dzieckiem? 

• Bal śmiesznego ubrania 
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