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Tydzień 06.04-08.04.2020 

 

Temat: Nadchodzi Wielkanoc 

 

Kochane dzieci, w tym tygodniu pragniemy zapoznać Was z różnymi 

sposobami przygotowań do Świąt Wielkanocnych. Pokażemy Wam jak 

przygotować święconkę- koszyczek wielkanocny, opowiemy skąd wzięła się 

tradycja święcenia pokarmów, jakie pokarmy wkładamy do koszyczka 

wielkanocnego. Opowiemy o tradycji śmigusa-dyngusa, a także poznacie 

tradycyjne techniki wykonania jajek świątecznych (pisanki, kraszanki, jajka 

wyklejane, jajka ażurowe). 

Zachęcamy Was także, do pomocy w przygotowaniach świątecznych oraz do 

aktywności artystycznej: muzycznej, twórczej.  

 

W tym tygodniu przygotowaliśmy dla Was: 

 

1. Poniedziałek 

 

➢ Film edukacyjny: „Zdalna Kultura z Zamkiem Sieleckim- Tradycje 

Wielkanocne- wystawa dla dzieci” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRPZDQY3h60&feature=youtu.be 

 

Kilka informacji: 

 

Do koszyczka wielkanocnego wkładamy:  

 

baranka – symbol zmartwychwstałego Chrystusa, 

jajka – symbol rodzącego się życia, 

chrzan – symbol siły, 

wędlinę – symbol płodności i dostatku, 

sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota prawdy, 

 

Naturalnie barwiono jeden z ważniejszych symboli świąt Wielkiej Nocy                     

– jajka. Ten symbol rodzącego się życia odnosi się także do Jezusa, który pokonał 

śmierć. Dawniej wierzono, że pisanki mają magiczną moc, np. mogą uzdrawiać 

chorych. Nigdy ich nie lekceważono. Dziś o ich mocy przypominamy sobie 

właśnie podczas Wielkanocy – to przecież jajka są pierwszą potrawą spożywaną 

w Niedzielę Wielkanocną. Składamy sobie życzenia i dzielimy jajkiem. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRPZDQY3h60&feature=youtu.be
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2. Wtorek 

 

➢ Piosenka Wielkanocna (Easter Song) 

 

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

 

➢ Zagadki od Pana Zajączka (Rozwijanie logicznego myślenia) : 

 

- Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy być w święta, a których 

darzymy szczególną miłością i sympatią, życząc zdrowych, pogodnych 

świąt. 

(kartki świąteczne) 

 

         
 

 

- Święcimy je na tydzień przed Wielkanocą. Są barwne, kolorowe zrobione 

z gałązek wierzby, bazi lub sztucznych kwiatów. 

(palma wielkanocna) 

    
 

 

- Może być migdałowa, piaskowa, lukrowana z rodzynkami, a każda 

zapachem kusi.  

(baba) 

 

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


3 
 

    
 

- Przeważnie jest biały i leży na stole. Kładą na nim sztućce, stawiają 

talerze.  

(obrus) 

 

          
 

 

- Jak się nazywa jajko malowane co na Wielkanoc się przydaje. (pisanka) 

 

      
 

 

-Żółciutkie kuleczki za kurką się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga 

zobaczą. (kurczątka) 
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-Upleciony ze słomy, wikliny chętnie nosi owoce, jarzyny. Grzyby też                 

z lasu przyniesie oraz pisanki i baranka poniesie czasem.  

(koszyk) 

 

   
 

-Ma długie uszy futerko puszyste. Ze smakiem chrupie marchewkę                     

i sałaty listek.  

(zając) 

   
 

- Wielkanocna zupa, w niej kiełbaska pływa. Jest tam też jajeczko, żółte 

jak słoneczko. (żurek) 

       
 

- Słabo fruwa, choć to ptak. A jak śpiewa ko- ko- dak? (kura) 
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- Ten prawdziwy na śniadanie wychodzi na łąkę. Ten cukrowy raz do roku 

ozdabia święconkę. (baranek) 

 

   
3. Środa: 

 

➢ Zabawy wielkanocne: 

• Wielkanocny łańcuch wyrazów 

Uczestnicy zabawy siedzą na dywanie i podają sobie nawzajem pisankę. Jest 

to odmiana łańcucha wyrazów. Pierwsza osoba zaczyna go od słowa JAJKO, 

kolejna musi powiedzieć wyraz na O np. okno itd. Jajko wędruje z rąk do rąk. 

Trzyma je ten uczestnik, którego kolej na powiedzenie słowa. 

Utrudnieniem tej zabawy może być konieczność wypowiadania tylko wyrazów 

kojarzących się z Wielkanocą i wiosną. 

• Wielkanocne rymy 

Każdy uczestnik losuje karteczkę z wyrazem do przeczytania. Zabawa polega 

na tym żeby znaleźć rym do wyrazu. Wyrazy na karteczkach powinny być 

związane z Wielkanocą np. baranek, jajko, koszyk, kurczak, babka, żurek itd. 

• Wielkanocne kolorowanki: 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/labirynt-z-kroliczkami-wielkanocnymi/ 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/wielkanocny-labirynt-z-krolikiem/ 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/pokoloruj-wielkanocna-pisanke/ 

 

Przesłane materiały to tylko propozycje i nie są obowiązkowe do zrealizowania. Życzymy 

udanej zabawy, radosnego nastroju, pięknej pogody, miłej atmosfery oraz Wesołego Alleluja! 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/labirynt-z-kroliczkami-wielkanocnymi/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/wielkanocny-labirynt-z-krolikiem/
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/pokoloruj-wielkanocna-pisanke/

