
Drodzy Rodzice. Drogie Kaczuszki! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie : „WIELKANOC” 

 

Propozycje zabaw/aktywności 06.04.2020/poniedziałek/ 

 

1. Wspólny dzień rozpocznijmy od prostej rymowanki; 

 Jajeczko, jajeczko, jesteś pisaneczką- dziecko wypowiada rymowankę, dzieląc słowa na 

sylaby  

i łącząc czynność z odpowiednimi ruchami: jedna sylaba „ja” przysiad, druga „je ”wyprost,  

trzecia „czko”- ręce w bok dalsza część rymowanki powtarzają się ruchy/naprzemiennie/. 

  Rodzica zapraszamy do wspólnej zabawy !  

2. /ZAŁ.1/  Cóż to? Dlaczego miś  ma tak długie uszy? Co trzyma w łapce? Książkę w jednej, 

a w drugiej??? Pisankę . 

- Zbliża się bowiem Wielkanoc i razem z misiem poznamy świąteczne zwyczaje. 

 2. Zapraszam do wysłuchania piosenki „Znaki Wielkanocy” 

 https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

3. Wielkanoc to przede wszystkim pisanki, a pisanki to jajko; 

 Codziennie spróbujcie przygotować jeden eksperyment z jajkiem. Na jego efekty 

będzie  

trzeba czekać, czasami dłużej, ale WARTO . Cierpliwość to bardzo potrzebna cecha . 

/ZAŁ 2/ 
4. PROSZĘ O PRZYGOTOWANIE NA JUTERO /wtorek/ 

- farby plakatowe lub akwarelowe, kartka z bloku, nożyce, flamaster 

- do eksperymentu; plastikowa butelka, dwie miseczki, surowe jajko 

 

CIEKAWOSTKI DLA RODZICÓW NA TEMAT ZWYCZAJÓW I TRADYCJI 

WIELKANOCNYCH   /ZAŁ.3/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


ZAŁ.1. 

 
          

               

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁ. 2. 

„O obrotach  jajek” 
  Badania prawie naukowe, rozpoczęliśmy od przygotowania dwóch jajek – surowego i 

ugotowanego, a także wielu pytań. Mali badacze mieli ręce pełne roboty, gdy sprawdzali, 

które z jaj jest cięższe, czy są takiej samej wielkości i czy wydają jakiś dźwięk gdy się nimi 

potrząśnie. Niestety byli tak zaaferowani poszukiwaniem odpowiedzi, że nie zdążyli ich 

zapisać. Dlatego koniecznie musicie sprawdzić jak to jest z tymi jajkami. A pierwszą serię 

badań zakończcie podobnie jak my – wyścigiem jaj! Zasady wyścigu są proste, wystarczy po 

wypowiedzeniu hasła: „do kręcenia … gotowi … start!” zakręcić jajkami i sprawdzić, które z 

jajek kręci się szybciej i dłużej. Odpowiedzi warto oczywiście zapisać! A gdyby, któreś z jaj 

„niechcący” spadło Wam ze stołu, możecie … z łatwością przejść do kolejnego 

eksperymentu! 
 

                                       
 

ZAŁ. 3 . 

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. 
 


