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Drodzy Rodzice, Drogie Serduszka! Oto proponowane aktywności na dziś. Powodzenia! 

1.„Znam tradycje świąteczne” – zabawa ruchowa.  

Dziecko biega przy dźwiękach muzyki , na sygnał słowny przyjmuje odpowiednią pozycję: 

Kiedy rodzic powie wyraz związany ze Świętami Wielkanocnymi (np. jajka, kurczaczek, 

oblewanie wodą) dziecko staje i podnosi wysoko ręce, kiedy powie inny wyraz (np. choinka, 

tort), dziecko siada na dywanie. 

„Kurczątka” – zabawa orientacyjno – porządkowa. 

Dzieci poruszają się po domu przy dźwiękach grzechotki, naśladując kurczęta (stukają palcem 

o podłogę, mówią pi pi pi). Na hasło rodzica: „kurczątka, kurczątka kura was woła” – 

gromadzą się w wyznaczonym miejscu w domu. 

 

2. „Zwyczaje i tradycje świąteczne” – rozmowa z dziećmi na podstawie wybranych 

 zebranych wiadomości.  

Rodzic czyta dziecku poniższy tekst o tradycjach wielkanocnych, następnie oglądają wspólnie 

prezentację. (link do prezentacji poniżej). 

Wielkanocne tradycje 

  

U nas jest bardzo wiele tradycji np. zawsze na Wielkanoc idziemy do kościoła z 

koszyczkiem. W koszyku najczęściej znajdują się: sól, chleb, którego nie może zabraknąć, 

jajka, które z rodziną wspólnie ozdabiamy - można je malować farbami a nawet są w sklepach 

gotowe naklejki na jajka - kolorowe, najczęściej w jakieś wzory np. króliczki. Do koszyczka 

Wielkanocnego można również włożyć czekoladowego zajączka, baranka, jakiś kawałek 

ciasta. Można również koszyczek ładnie przyozdobić kokardką. 

 

Później idzie się do kościoła poświęcić cały koszyczek wraz z zawartością. 

A rano już po poświęceniu cała rodzina siada do stołu i wszystko z koszyczka 

można zjeść. Najczęściej dzieci biorą się za jajka, pięknie umalowane i się nimi zbijają. 

Polega to na tym, że które jajko pierwsze pęknie ta osoba przegrywa a druga, której jajko się 

nie zbiło jest, rzecz jasna zwycięzcą. 

 

Następnie dzieci szukają pochowanych prezentów  a dzieci muszą ich szukać, jak znajdą - są 

ich. Dzieci uważają, że to króliczki Wielkanocne przynoszą im te piękne i kolorowe prezenty, 

dlatego też maluchy są bardzo grzeczne bo wiedzą, że tylko grzeczne dzieci dostają prezenty. 



 Tekst ze strony: https://czasdzieci.pl/okiem-rodzica/id,6135d4.html  

 

Zwyczaje wielkanocne - prezentacja 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

 

3.Próba odpowiedzi na pytania: 

 

-Jak obchodzimy Święta Wielkanocne? 

-Z czego wykonana jest palma wielkanocna?  

-Co to są pisanki ?  

-Co wkładamy do koszyka? 

Co to jest śmigus –dyngus? 

4.Karta pracy. Zadanie z okładki.(Trampolina czterolatka cz. 3) 

Połącz tym samym kolorem takie same zajączki.  Pokoloruj zajączki. 

5. Zadanie dla chętnych do wydrukowania: 

Dokończ rysować kłęby futra baranka. 

 

 

 

https://czasdzieci.pl/okiem-rodzica/id,6135d4.html
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA


 


