
Środa 31.03.2021r 

Temat dnia: „Co się kryje w święconce?” 

 

https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-yJHr-u78k-Wbqc_koszyk-wielkanocny-jak-go-

udekorowac-1920x1080-nocrop.jpg 

 

1. „Co włożysz do koszyczka?” – omówienie tradycji obchodzenia Wielkiej Soboty. 

Rodzic zapoznaje dziecko z symboliką potraw w święconce. 

 

 Chleb – symbolizuje ciało Pana Jezusa, a także dobrobyt 

 Jajko – to symbol życia i zwycięstwa życia nad śmiercią, podzielenie się jajkiem 

miało umacniad więzi rodzinne 

 Wędlina – miała zapewnid płodnośd i zdrowe 

 Sól – to symbol oczyszczenia, miała chronid przed złem 

 Ser – ma zapewnid rozwój stara zwierząt domowych 

 Chrzan – miał zapewnid siłę fizyczną 

 Ciasto (babka) – symbolizuje umiejętnośd i doskonałośd 
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2. Wykonanie dwiczeo w kartach pracy – str. 35 

 

Dziecko wycina elementy z dołu strony, uzupełnia tabelę odpowiednimi naklejkami. 
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3. „Świąteczna tradycja” – praca z obrazkiem. 

 

 Zadaniem  dziecka jest opowiedzied co dzieje się na przedstawionej poniżej 

ilustracji. 

 Rodzic zapoznaje dziecko z tradycją święcenia pokarmów. 



 
https://blizejprzedszkola.pl/cache/cache_img_miesiecznik/173/wielkanoc-

wielkanoc-173-2006.pdf-10.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. „Wielkanocny labirynt” – dwiczenia spostrzegawczości.  
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5. „Jajko wielkanocne” – kolorowanie według kodu. 

 

Dziecko koloruje obrazek zgodnie z podanym kodem. 
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https://cloud5.edupage.org/cloud?z%3AmV6R6lRfD89tnVCwzhBhX4syzKAfvDSnuorpd444Hw

kIZ22mSqGIoEd90iFkWGvs 

Czwartek 01.04.2021r. 
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Temat dnia: „Świąteczny stół” 

 
 

1. „Stół wielkanocny” – opisywanie zdjęd stołów nakrytych na różne okoliczności. 

 

Dziecko podaje nazwy potraw widoczne na zdjęciach. Ma za zadanie wybrad ten 

stół, który jest nakryty do śniadania wielkanocnego. Dziecko opisuje produkty ze 

stołu wielkanocnego. 
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W%C5%82odarczyk.jpg 
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MRBFNTJ_Hl8usRgZr6cwQredUrgyE9-FY9EfVrNb-Pra_pgV1IfoN_-BakigDZNbxrYWQqtibe2D-

5ckamjIvwANMKOWA 
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2. Praca z wierszem Ewy Skarżyoskiej pt. „Wielkanocny stół” 

 

Rodzic czyta dziecku wiersz i zadaje pytania:  

 Po co ludzie spotykają się przy świątecznym stole? 

 Czy dzielą się w Wielkanoc opłatkiem? 

 Jak spędzają te święta? 

 

 

„Wielkanocny stół” – Ewa Skarżyoska 

 

Nasz stół wielkanocny  

haftowany w kwiaty.  

W borówkowej zieleni  

listeczków skrzydlatych  

lukrowana baba  

rozpycha się na nim,  

a przy babie -  

mazurek w owoce przybrany.  

 

Palmy pachną jak łąka  

w samym środku lata.  

Siada mama przy stole,  

A przy mamie tata.  

I my.  

Wiosna na nas  

zza firanek zerka,  

a pstrokate pisanki  

chcą taoczyd oberka.  

 

Wpuśdmy wiosnę,  

Niech słoocem  

zabłyśnie nad stołem  

w wielkanocne świętowanie  

jak wiosna wesołe! 

 

 

 



 

 

 

3. Wykonanie dwiczenia w kartach pracy – str. 36a 

 

Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej, czytanie 

globalne. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. „Wielkanocne kwiaty” – rozpoznawanie i podawanie nazw kwiatów. 

 

Rodzic zadaje dziecku pytania: 

 Co oprócz potraw może znaleźd się na świątecznym stole? 

 Jakie kwiaty kojarzą się z Wielkanocą? 

Dzieci wybierają spośród zdjęd poniżej kwiaty kojarzące się z Wielkanocą i 

mówią z czym im się kojarzą pozostałe kwiaty. 
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5. Dziecięcy stroik wielkanocny – praca plastyczno-techniczna. 

 

Do zrobienia stroika potrzebne będą: 

 Karton 

 Klej 

 Nożyczki  

 

Aby wykonad zadanie należy na karton nakleid podany poniżej szablon i 

wyciąd go w taki sposób, aby została nam sama rama. Na tak 

przygotowaną podstawę dziecko przykleja wycięte pisanki. Prace można 

dodatkowo udekorowad wstążeczką, gałązkami itp. 
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Piątek 02.04.2021 r. 

Temat dnia: „Wielkanocne zwyczaje” 

 

1.Słuchanie opowiadania „Śmigus - dyngus” R. Piątkowskiej. 

Rodzic czyta dziecku opowiadanie. 

Nie ma nic piękniejszego niż w lany poniedziałek stanąd o świcie z dwiema sikawkami nad 

śpiącymi rodzicami i jeden strumieo skierowad na mamę a drugi na tatę. No i nic się nie 

przejmowad, że krzyczą i piszczą, tylko lad, dopóki w sikawkach jest chod kropla wody. Potem 

trzeba szybko uciekad. Najlepiej prosto do łazienki, żeby znów napełnid te piękne kolorowe 

pojemniczki. A jeśli ktoś ma jeszcze na dodatek siostrę, to musi czym prędzej pędzid do jej 

pokoju, by ją dopaśd zanim się obudzi. Ja właśnie tak zrobiłem. Zdążyłem w ostatniej chwili 

bo już zaczęła przecierad oczy. Ścisnąłem sikawkę i skierowałem strumieo prosto w jej czoło. 

Lałem bez litości, a Agata wrzeszczała tak, że tapeta zaczęła odklejad się od ścian. Gdy 

sikawka była pusta musiałem wycofad się do łazienki. I wtedy przekonałem się jak podstępną 

mam siostrę. Ledwo otworzyłem drzwi, oblał mnie lodowaty strumieo. Usłyszałem chichot 

Agaty i głos mamy: 

- Konie tego dobrego! Nie dośd, że łóżko mokre to jeszcze Agata oblała całą podłogę. 

- Przecież dzisiaj jest śmigus - dyngus - zaprotestowałem. 

- Koniec tego lania, ani kropli więcej! Zaraz przyjdą babcia i dziadek. I w tej chwili rozległ się 

dzwonek. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem dwie różowe wycelowane we mnie sikawki. Babcia 

wycelowała we mnie, a dziadek pobiegł za Agatą, która uciekła z piskiem. 

- Znowu wszystko mokre - jęknęła mama. 

- Och, nie narzekaj już, tylko trochę się pokropiliśmy. Dawniej to były śmigusy - westchnął 

dziadek. 

- Jakie? Opowiedz dziadku - poprosiła Agata. 

- Kiedyś w lany poniedziałek szły w ruch konewki, dzban, wiadra. Ludzie usuwali 

kosztowniejsze meble i dywany, żeby oszczędzid sobie zniszczeo. W miastach panowie 

spryskiwali miłe sercu panny tylko odrobiną wody różanej po dłoni, ale na wsiach to były 

prawdziwe bitwy wodne - ciągnął dziadek. Oczywiście śmigus i dyngus to dwa różne 

zwyczaje. Śmigus polegał na polewaniu wodą dziewczyn, a dawniej także na smaganiu ich po 

nogach wierzbowymi witkami. I stąd właśnie wzięła się ta nazwa. Od śmigania, czyli 



smagania panien gałązkami po nogach. A Dyngus zaś polegał na składaniu wizyt sąsiadom i 

znajomym. Tak jak w czasie Bożego Narodzenia chodzi się po kolędzie, to w czasie 

Wielkanocy chodziło się po dyngusie. Różni przebieraocy chodzili od domu do domu 

składając życzenia i prosząc o datek. A gospodarze wykładali na stół poczęstunek, dawali na 

drogę jajko i nieco pieniędzy - wyjaśnił dziadek (…). 

Wielka szkoda - pomyślałem - bo gdyby było jak dawniej, to nie dośd że oblałbym Agatę 

wodą, to jeszcze mógłbym ją okładad jakimiś gałęziami po nogach. Póki co, śmignąłem do 

łazienki napełnid sikawkę wodą. 

 

2.” Wielkanoc inaczej” - rozmowa na temat obchodzenia świąt w różnych miejscach 

świata. 

Rodzic wyjaśnia dziecku zwyczaje wielkanocne panujące w innych krajach: 

- USA - wyścig jajek; 

- Francja - robienie gigantycznego omleta; 

- Indie - tworzenie latarni, kwiatów z bibuły dla znajomych; 

- Bermudy - robienie latawców. 



 

Źródło ilustracji: www.podróże.pl 

 

Źródło ilustracji: www.gandalf.com.pl 

3. Karty pracy. 
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