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TEMAT TYGODNIA: Wielkanoc. 

TEMAT DNIA: Jakie są tradycje Świąt Wielkanocy? 

 

1. Rozpoczęcie zabawy od wspólnego powitania: 

 

Gdy się dzieci chcą przywitać, 

to dzień dobry mówią wszystkim, 

uśmiech miły posyłają, 

prawą rączką pomachają. 
 

 

2. Wspólne rozwiązanie zagadek: 

 

Co niesiemy do kościoła tydzień przed światami? 

Wiedzą o tym chyba wszyscy! 

Chroni nas przed chorobami… (PALMA) 

 

Gdy go weźmiesz za uszy, zaraz wszystko nosi, 

Ma wiklinowy brzuszek, i nazywa się ... (KOSZYK) 

 

 

3. Wysłuchanie wiersza M. Konopnickiej „Jak to będzie?”. 

 

Jutro będzie Wielkanoc, 

babki w piec już wsadzone, 

gotują się kiełbasy 

i mieć będziemy święcone! 

Najpierw obrus bielutki 

mama na stół położy 

na nim stanie pośrodku 

ten baranek Boży. 

Jajkiem będziemy się dzielić 

wszyscy w domu z kolei, 

życzyć sobie pociechy, 

życzyć sobie nadziei. 

Potem będą mazurki, 



właśnie robi je mama. 

A rodzynki, migdały 

– obieram ja sama. 

A na boku stać będzie 

w kubku woda święcona. 

I kropidło z wstążeczką 

od sąsiada Szymona. 

Z rana przyjdzie ksiądz proboszcz 

i poświęci stół cały. 

Domek także pokropi, 

by się dzieci chowały. 

 

 

4. Jakie są tradycje Wielkanocne? 

Rozmowa na temat tradycji wielkanocnych.  

(Warto najpierw zapytać dziecko, jakie zna tradycje związane ze zbliżającymi się 

świętami, a dopiero później przeczytać podane poniżej informacje). 

 

Święcenie palemki - odbywa się w Niedzielę Palmową. Do kościoła zanosi się różnego 

rodzaju i różnej wielkości palemki. Mogą one być przygotowane na przykład z bazi, 

bukszpanu i kolorowej wstążeczki. 

Święconka wielkanocna - jest to inaczej koszyczek wielkanocny, który przygotowuje się 

przed Świętami Wielkanocnymi, wkładając do niego m.in. jajka oraz cukrowego baranka. 

Malowanie pisanek – skorupki jajek można ozdabiać na wiele sposobów (malowanie, 

wydrapywanie, barwienie na jednolity kolor itp.). Pisanki można włożyć do wielkanocnego 

koszyczka. 

Przygotowywanie potraw - tradycyjnymi potrawami, które przygotowywane są w czasie 

Świąt Wielkanocy są m.in.: żur, biała kiełbasa, wędzona szynka, ćwikła z chrzanem, pieczona 

babka, mazurek, pascha, kołacz oraz sernik. 

Dekorowanie stołu - według tradycji stół świąteczny powinien być przykryty białym obrusem 

i udekorowany liśćmi bukszpanu. Na środku stołu powinien stać baranek, np. na łączce z 

rzeżuchy. Oczywiście dekorację stołu może być wykonana według własnego pomysłu. 

Wielkanocny Poniedziałek - zwany jest również Śmigus-Dyngus. Jest to czas radości, zabawy, 

psikusów, na które wszyscy czekali przez cały okres postu. W tym dniu polewamy się wodą.  

 

 

  



5. „Ja potrafię” - zabawa ruchowa z elementem naśladowania. 

 

Rodzic prosi, żeby dziecko naśladowało jego ruchy. 

Rodzic: 

 – staje wyprostowany, 

– wyciąga obie ręce do sufitu, 

– wyciąga obie ręce w bok, 

– wyciąga obie ręce przed siebie,  

– dotyka stóp czubkami palców dłoni,  

– dotyka lewą dłonią prawego kolana,  

– dotyka prawą dłonią lewego kolana,  

– z zamkniętymi oczami dotyka palcem wskazującym czubka nosa. 

 

 

6.  „Kurczak i Zając” - propozycja pracy plastycznej. 

(Nagranie pracy plastycznej krok po kroku dostępne jest na profilu facebookowym 

„Małe Przedszkole i Żłobek”). 

 

Do wykonania pracy plastycznej potrzebne będą: 

 kartki formatu A5 w kolorach: biały, czerwony, żółty i szary, 

 flamaster/kredka, 

 ołówek, 

 nożyczki, 

 klej. 

 

Przygotowanie: 

1. Na szarej i białej kartce rysujemy koło, a następnie je wycinamy. 

2. Żółtą i szarą kartkę dzielimy na pół. 

3. Na mniejszych fragmentach rysujemy owal, a potem wycinamy. 

4. Na czerwonej kartce rysujemy trzy serduszka i mały trójkąt. 

5. Z kawałka szarej kartki wycinamy uszy zajączka. 

6. Z białej kartki wycinamy trzy małe kółka. 

7. Dwa duże koła składamy na pół i wycinamy w nich otwór – żeby mieć pewność, że 

owal, który już przygotowaliśmy zmieści się, możemy przyłożyć go do zgiętego koła i 

ołówkiem, po obu stronach narysować kreseczki, zaznaczając obszar do wycięcia. 

8. Sklejamy ze sobą wszystkie elementy: 

- kurczak – białe duże koło, żółty owal, trzy czerwone serduszka, 

- zając – szare duże koło, szary owal, uszy i trzy białe kółeczka. 

9. Na koniec flamastrem lub kredką rysujemy oczy. 

10. Powodzenia  

 

 

Uwaga: Do wykonania zadania dobrze jest mieć białe i szare kartki z bloku technicznego. Jeśli 

nie mamy właściwego koloru, wybrane elementy można pokolorować kredkami!   



7. Karta pracy - kolorowanka. 

 

 

 


