
Temat tygodnia: Wielkanocne Święta 

Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice! 

Witamy Was bardzo serdeczne w tygodniu przedświątecznych przygotowań.

Zapraszamy, abyście w tym okresie porozmawiali o tradycjach

i zwyczajach Wielkiej Nocy. Przesyłamy Wam garść pomysłów.

Wykorzystajcie nasze propozycje do wspólnych zabaw i zajęć w domu.

Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie.

Pani Agnieszka, Pani Ela, Pani Edyta z grupy 1

Poniedziałek 29.03.2021r.

Temat dnia – Wielkanocne zwyczaje 

1. „Przygotowania do świąt” - zabawa pantomimiczna.

Dziecko  przedstawia  czynność  jaką  rodzice  wykonują  w  domu  przed  świętami,

np.: odkurzanie, pieczenie, ścieranie kurzu. Rodzic odgaduje jaka to czynność.

2. „Wieziemy tu  kogucika” -  zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki  (instrumentacja

utworu  z  wykorzystaniem dostępnych  instrumentów perkusyjnych  –  łyżki  drewniane,

metalowe, drewniane klocki itp.).



Wieziemy tu kogucika, 

dajcie jajek do koszyka 

dajcie, aby choć ze cztery, 

a do tego ze trzy sery 

dla kogucika!

Kukuryku!!! 

Link do piosenki „Wieziemy tu kogucika”

https://www.youtube.com/watch?v=F7t-VJGk2WI

3. „Jak to będzie?” – uważne słuchanie wiersza M. Konopnickiej,  poznanie zwyczajów

związanych ze Świętami Wielkiej Nocy.

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.

https://www.youtube.com/watch?v=F7t-VJGk2WI


MATERIAŁ DLA 3, 4 - LATKÓW: Iza B.,  Marcel P., Filip D., Ania i Weronika K., Ala K.,
Oliwier S., Bruno G.,Filip K., Ala P., Antoni K., Ola T., Juliusz Z.;

1. Rozmowa  z  dziećmi  na  temat  ilustracji  zawartych  w  zadaniach  dla  5  latków,

dotyczących zwyczajów wielkanocnych.

2. Pokolorowanie obrazka.

MATERIAŁ  DLA 5  LATKÓW: Olivier  C.,  Tomek K.,  Kacper  K.,  Paweł  M.,  Natalia  P.,
Julia S.

1. „Zagadki  od  Pana  Zajączka”  –  rozwiązywanie  zagadek  przy  pomocy  ilustracji;

rozwijanie logicznego myślenia



A. Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy być w święta, a których darzymy szczególną

miłością i sympatią, życząc zdrowych, pogodnych świąt.

(kartki świąteczne)

B. Święcimy je na tydzień przed Wielkanocą. Są barwne, kolorowe zrobione z gałązek

wierzby, bazi lub sztucznych kwiatów.

(palma wielkanocna)



C. Może być migdałowa, piaskowa, lukrowana z rodzynkami a każda zapachem kusi.

(baba)

D. Jak się nazywa jajko malowane co na Wielkanoc się przydaje?

(pisanka)



E. Upleciony ze słomy, wikliny chętnie nosi owoce, jarzyny. Grzyby też z lasu przyniesie

oraz pisanki i baranka czasem poniesie.

(koszyk)

MATERIAŁ  DLA 6  LATKÓW: Amelia  D.,  Magdalena  P.,  Ala  T.,  Julian  Z.,  Patryk  K.,
Klara R.

1. Rozwiązanie zagadek zawartych w zadaniach dla 5 latków.

2. Założenie hodowli szczypiorku. Zasadzenie cebuli. Obserwowanie wzrostu rośliny.

3. Rysowanie tulipana, utrwalenie cyfr w zakresie 10 (K.P. 4, s. 4 z. 1).

4. Dopełnianie brakującej liczby do wyznaczonej sumy liczb (K.P. 4, s. 4 z. 2).

   Opracowanie:  

mgr Agnieszka Dzierka, mgr Elżbieta Szleszyńska, mgr Edyta Kupińska


