
 

TEMAT KOMPLEKSOWY : PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT- WIELKANOC. 

 

DATA REALIZACJI:  01.04.2020r. – 10.04.2020r. 

   

  ŚRODA 01.04.2020r 

 

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?  

 

Zbliżają się Święta Wielkanocne – proponujemy porozmawiać z dziećmi na temat 

tradycji świątecznych kultywowanych w naszym kraju i państwa domach.  

Drodzy Rodzice zapoznajcie dzieci z ciekawostkami na temat zwyczajów i tradycji 

wielkanocnych. Oto nasze propozycje: 

Jajko to znak wszelkiego początku narodzin i zmartwychwstania. Dzielimy się nim przed 

rozpoczęciem śniadania, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. W 

ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby, chroniło przed pożarem, 

zapewniało urodzaj w polu i w ogrodzie, a nawet powodzenie w miłości. Z jajka wykluwa się 

kurczątko, które jest symbolem nowego życia. Pisanki dawano w podarunku, jako dowód 

życzliwości i sympatii.  

 

 

 
 

 

 

Chleb jest podstawowym pokarmem człowieka. Dzielenie się z nim i wspólne spożywanie 

jest od najdawniejszych czasów znakiem przyjaźni, życzliwości i poczucia wspólnoty.  

 

 

 



Palemka miała chronić ludzi, zwierzęta, domy przed ogniem, czarami i złem tego świata. 

Niezwykłą moc daje jej gałązka wierzby – drzewa najwcześniej okrywającego się zielenią.  

 
Mazurki przywędrowały do nas z kuchni tureckiej. Kunsztownie lukrowane i dekorowane 

bakaliami, przypominają wyglądem maleńkie tureckie dywaniki.  

 
Chrzan, a także przyprawy – pieprz i sól, święci się, aby pamiętać o gorzkiej Męce 

Chrystusa. Dawniej śniadanie wielkanocne rozpoczynało się od zjedzenia całego korzenia 

chrzanu, żeby ustrzec się od bólu zębów i brzucha. 

 
 Baranek z czerwoną chorągiewką ze złotym krzyżykiem symbolizuje Chrystusa 

Odkupiciela. Stawiano go pośrodku stołu, żeby podczas wielkanocnych biesiad i uciech 

wierni nie zapominali o religijnym charakterze świąt.  

 
Kiedy gospodynie wypiekały baby drożdżowe, kuchnia musiała być zamknięta na klucz. 

Ktoś obcy bowiem mógłby zaszkodzić rosnącemu ciastu głośną rozmową albo złym 

wzrokiem. Wyjętą z pieca babę kładziono na poduszki i do chwili ostygnięcia przemawiano 

do niej szeptem.  



 
Zajączek obwieszcza wiosenną odnowę. Kiedyś jego wizerunek kojarzono z grzesznikami, 

którzy odbyli oczyszczającą pokutę. Potem zaczął obdarowywać dzieci łakociami i 

prezentami. 

 

 
 

W czasie przygotowań do Świąt Wielkanocnych możecie Państwo utrwalać z dziećmi wszystkie informacje, 

które zdobyły. Wspólne malowanie pisanek, wykonanie palmy, przygotowanie koszyczka umożliwi dziecku 

zdobycie cennych doświadczeń. Warto również zachęcić dziecko do samodzielnego zdobywania informacji 

przez kontakt ze starszymi osobami w rodzinie, rozmowy, zadawanie pytań itd. 

 

 

Zabawa ruchowa  „Przygotowania do świąt” – Zaproponujcie aby dziecko ruchem 

przedstawiło czynności, które należy wykonać w domu przed świętami: odkurzanie, 

pieczenie, mycie okien, ścieranie kurzu, trzepanie dywanów itp. Rodzic odgaduje, jaka 

to czynność. ( CEL: Rozwijanie umiejętności dramowych i teatralnych, wyrażania swoich 

myśli gestem).  
 

2. Słuchanie opowiadania . Bajeczka wielkanocna – ( CEL: Wdrażanie dziecka do 

uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat).  

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe 

Kotki zaczęły wychylać się z pączków.  

− Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego 

musimy wstawać?  

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:  

− Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze 

tyle roboty.  

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej. 

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno.  

− Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się 

malutki, żółty Kurczaczek.  

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną 

kokardką.  



− Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło 

na Wielkanoc.  

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą 

trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło 

na łąkę. − Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta 

bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę 

obudzić jeszcze kogoś.  

− Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.  

− Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.  

− Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.  

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu 

siana i zaczęło z kimś rozmawiać.  

− Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś.  

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń.  

Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze 

zobaczyły, że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe.  

Co to? Co to? – pytał Zajączek.  

− Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek.  

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi.  

− To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich 

promykami.  

Rodzice porozmawiajcie z dziećmi na temat przeczytanego wysłuchanego tekstu. 

Poproście aby udzieliły wam odpowiedzi na pytania: Kogo najpierw obudziło słońce? Kto 

był drugi? Kto – trzeci? Dlaczego słońce budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka? Jakie 

święta zbliżają się do nas wielkimi krokami? Jak przygotowujemy się do świąt 

Wielkanocnych? Jakie znacie tradycje świąt Wielkanocnych? 

Na zakończenie dzisiejszych zajęć proponuję proponujemy zamalować jajko 

wielkanocne szlaczkami wg wzoru. 

 
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/szlaczki/szlaczki-pisanki-01.pdf 

 

 

CZWARTEK 02.04.2020r 

 

• Zabawa słowna „Co to są pisanki?” Drodzy Rodzice niech dzieci spróbują wam 

odpowiedzieć na pytanie.  

• Rodzice przedstawcie dzieciom kilka ciekawostek związanych z tematem pisanek oto 

moja propozycja:  

 Legenda głosi, że Maria Magdalena, kiedy szła w niedzielę wielkanocną do grobu 

Chrystusa, zabrała ze sobą jajka, które miały być posiłkiem dla apostołów. Po spotkaniu 

Chrystusa, który zmartwychwstał, zauważyła, że jajka zmieniły kolor na czerwony. Od tej 

pory przyjął się zwyczaj malowania jaj na Wielkanoc. Malowane we wzory jajko nazywa się 

pisanką, bo zgodnie z tradycją te wzory pisze się rozgrzanym woskiem na jajku, używając 

lejka ze skuwki od sznurowadeł oraz szpilki do robienia kropek. Gdy jajko z napisanym 

wzorem zanurzymy w farbie, a potem usuniemy wosk w gorącej wodzie, pozostanie jasny wzór 

na barwnym tle. Kiedyś pisanki zakopywano pod progami domów, aby zapewniły 

mieszkańcom szczęście i dostatek. Skorupki jaj wielkanocnych rzucano też pod drzewa 

owocowe, aby zapobiec szkodnikom i sprowadzić urodzaj. Dziewczęta myły włosy w wodzie, 

w której gotowano jajka na pisanki, aby bujnie rosły i podobały się chłopcom. W zabawie 

zwanej walatką lub wybitką toczono po stole pisanki lub uderzano nimi o siebie. Posiadacz 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/szlaczki/szlaczki-pisanki-01.pdf


stłuczonego jajka tracił je na rzecz właściciela nienaruszonej pisanki. Inną grą było rzucanie 

pisankami do siebie lub przerzucanie ich przez dachy kościoła. 

 

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA 

 
Zabawa rozwijająca aparat mowy Wielkanoc u języczka  

Przeczytajcie Państwo dzieciom poniższą  bajeczkę, a w tym czasie dziecko wspólnie z 

rodzicem niech wykona ćwiczenia usprawniające narządy mowy zgodnie z jej treścią. 

Wielkanoc u języczka  

Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanawia upiec ciasto. 

Najpierw do miski (dzieci robią z języka „miskę” – przód i boki języka unoszą tak, by na środku powstało wgłębienie) 

wsypuje mąkę i cukier, dodaje masło (wysuwają język z buzi, a potem go chowają, przesuwając po górnej 

wardze, górnych zębach i podniebieniu). Następnie rozbija jaja (otwierają szeroko buzie, kilkakrotnie uderzają 

czubkiem języka w jedno miejsce na podniebieniu). Wszystkie składniki miesza (obracają językiem w buzi w prawo 

i w lewo) i mocno uciera. Ciasto już się upiekło. Pan Języczek właśnie je ozdabia – polewa 

czekoladą (przesuwają czubkiem języka po podniebieniu w przód, w tył i w bok), obsypuje rodzynkami i 

orzechami (dotykają językiem każdego zęba najpierw na górze, a potem na dole). Pan Języczek robi sałatkę 

warzywną. Kroi warzywa (wysuwają język z buzi i szybko nim poruszają w kierunku nosa i brody), dodaje 

majonez, miesza, a potem próbuje. Sałatka jest pyszna (oblizują wargi ruchem okrężnym). Następnie 

pan Języczek maluje jaja – powoli wkłada je do kubeczków z barwnikami (przesuwają język po 

górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu). Wyciąga pomalowane i dmucha, żeby szybciej wyschły 

(wdychają powietrze nosem, wydychają buzią). Potem rysuje na jajach wzorki – kropki (dotykają językiem 

różnych miejsc na podniebieniu) i kółka (oblizują wargi ruchem okrężnym). Zaplata jeszcze koszyczek 

wielkanocny (kilkakrotnie dotykają językiem górnej wargi, prawego kącika ust, dolnej wargi i lewego kącika ust) i już 

wszystko do świąt przygotowane. Cieszy się pan Języczek (uśmiechają się szeroko, nie pokazując 

zębów), bo może już świętować. 

 

Spróbujcie Państwo wspólnie z dzieckiem wykonać palmę wielkanocną 

 

https://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com/2018/03/palma-wielkanocna-diy.html 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com/2018/03/palma-wielkanocna-diy.html

