
Temat zajęć: Wielkanocne tradycje 

  

 

1. Piosenka w ramach ćwiczeń porannych „Idę sobie tup, tup, tup…” 

https://www.youtube.com/watch?v=ArCifnr6Sb0 

 

2. Wielkanoc u języczka – zabawa rozwijająca aparat mowy. W czasie, gdy Rodzic czyta bajeczkę, dzieci 

wykonują ćwiczenia usprawniające narządy mowy.  

„Wielkanoc u języczka” 

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

(robimy z języka miskę – przód i boki języka unosimy ku górze, tak by na środku powstało wgłębienie) wsypuje 

mąkę i cukier (wysuwamy język z buzi, a potem go chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, górnych zębach i 

podniebieniu), dodaje masło (wysuwamy język z buzi, a potem go chowamy, przesuwając nim po górnej wardze, 

górnych zębach i podniebieniu). Wszystkie składniki miesza (obracamy językiem w buzi w prawo i w lewo) i mocno 

uciera (przesuwamy językiem po górnych zębach, następnie po dolnych). Ciasto już się upiekło (wdychamy 

powietrze nosem i zatrzymujemy je przez chwilę w buzi, nadymając policzki, następnie wypuszczamy powietrze 

ustami). Pan Języczek właśnie je ozdabia – polewa czekoladą (przesuwamy czubkiem języka po podniebieniu w 

przód, w tył i w bok), obsypuje rodzynkami (dotykamy językiem każdego górnego zęba), orzechami (dotykamy 

językiem każdego dolnego zęba). 

Pan Języczek robi sałatkę warzywną. Kroi warzywa (wysuwamy język z buzi i wykonujemy nim szybkie ruchy w 

kierunku nosa i brody), dodaje majonezu, miesza, a potem próbuje. Sałatka jest pyszna (oblizujemy wargi ruchem 

okrężnym). 

Następnie pan Języczek maluje jaja – powoli wkłada je do kubeczków z barwnikami (przesuwamy język po górnej 

wardze, górnych zębach i podniebieniu). Wyciąga pomalowane (wysuwamy język z buzi, przesuwając nim po 

podniebieniu, górnych zębach i górnej wardze w kierunku nosa) i dmucha, żeby szybciej wyschły (wdychamy 

powietrze nosem, wydychamy buzią). Potem rysuje na jajach wzorki – kropki (dotykamy językiem różnych miejsc 

na podniebieniu), kółka (oblizujemy wargi ruchem okrężnym), paski (oblizujemy górną wargę, górne zęby, miejsce 

za zębami, następnie dolną wargę, dolne zęby, miejsce za zębami), kratkę (dotykamy językiem naprzemiennie 

zębów dolnych i górnych, następnie prawego i lewego kącika ust). 

Zaplata jeszcze koszyczek wielkanocny (kilkakrotnie dotykamy językiem górnej wargi, prawego kącika ust, dolnej 

wargi i lewego kącika ust) i już wszystko do świąt przygotowane. Cieszy się pan Języczek (uśmiechamy się szeroko 

nie pokazując zębów), bo może już świętować. 

 

3. „Wielkanocne memory” –  zadaniem dziecka jest znaleźć takie same obrazki 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/index.html 

 

4. Rozmowa Rodzica z dzieckiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=ArCifnr6Sb0
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/index.html


Z jakimi symbolami kojarzą Ci się Święta Wielkanocne? - Dziecko próbuje samo odpowiedzieć, jakie ma skojarzenia. 

Sprawdzacie z dzieckiem obrazki i przeczytajcie opis obrazków. 

 

 

ZAJĄCZEK - W niektórych koszyczkach pojawia się także słodki, najczęściej 

czekoladowy, zajączek, który wywodzi się z wielkanocnych obyczajów 

obchodzonych na Śląsku. Symbolizuje on wiosnę i budzenie się do życia, a więc 

oznacza początek nowego istnienia. 

   

 

 

 

 

 

BARANEK – jest ważnym symbolem dla chrześcijan, ponieważ oznacza odkupienie 

grzeszników i przezwyciężenie zła. Najczęściej jest w postaci słodkiej figurki, 

czekoladowej albo cukrowej. Można też spotkać baranki wykonane z masła; 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

KURCZĄTKO  - stanowi symbol odradzającego się życia. Jego żółty kolor 

oznacza radość i kojarzy się ze słońcem, wiecznością oraz odrodzeniem. 

 

  

 

JAJKA - PISANKI – jest to najważniejszy symbol wielkanocny, ponieważ 

oznacza triumf życia nad śmiercią i początek nowego życia, a więc jest 

ściśle związany ze Zmartwychwstaniem Jezusa. Oprócz kolorowych 

pisanek, bardzo ważne jest włożenie do koszyczka przynajmniej 

jednego świeżo ugotowanego jajka, którym należy się podzielić ze 

wszystkimi domownikami podczas uroczystego śniadania 

wielkanocnego, podobnie jak robi się to opłatkiem w trakcie wigilii 

Bożego Narodzenia; 

 



 

KOSZYCZKI WIELKANOCNE - które obecnie są raczej małe, podobnie jak 

umieszczone w nich pokarmy. Natomiast dawniej, symbolika święcenia 

pokarmów miała nieco inny wymiar. Zamożniejsi parafianie przyjmowali księdza 

w domu, który święcił całe stoły suto zastawione jedzeniem. Biedniejsi wybierali 

się do kościoła, tak samo jak dzisiaj, ale ze znacznie większymi i obficie 

wypełnionymi koszami, niż dzieje się to obecnie. Powodem tego było wierzenie, 

że poświęcony musi zostać cały pokarm, który będzie spożywany podczas 

wielkanocnego śniadania. Dzisiaj uważa się, że święconka może zawierać 

jedynie produkty „na spróbowanie”. Jeszcze jednym ważnym zwyczajem, 

którego dzisiaj już się nie kultywuje, było trzykrotne obejście domu po powrocie 

z kościoła, ze święconką w ręku, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 

Wierzono, że w ten sposób odganiane są złe moce od gospodarstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PALMA WIELKANOCNA - Jeszcze jednym obowiązkowym symbolem świąt 

wielkanocnych jest palma, której jednak nie umieszcza się w koszyczku, ale którą 

obowiązkowo należy poświęcić podczas uroczystej mszy w Niedzielę Palmową. -

Zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami, tylko dzięki temu można uchronić siebie, swoich 

najbliższych, dom, zwierzęta i pola uprawne przed wszelkim złem. 

 

 

 

5. „Kaszubskie nuty” – zabawa słuchowo-wzrokowa.  

 

❖ Rodzic zaprasza dziecko do wspólnej zabawy, prosi dziecko o otwarcie KP3.41a i nazwanie przedmiotów 

widocznych na ilustracjach.  

❖ Rodzic: Za chwilę włączę piosenkę, która jest wyliczanką śpiewaną w języku kaszubskim. Kaszubi mieszkają 

na północy Polski, nad morzem. Posłuchajcie słów i starajcie się wskazywać palcem te ilustracje, o których – 

waszym zdaniem – jest właśnie mowa w piosence. 

 

❖ Po wysłuchaniu piosenki R. prosi dziecko, by opowiedziało o tym, czy łatwo było mu rozpoznać znaczenie 

wszystkich słów. R. włącza piosenkę raz jeszcze i zachęca dziecko do śpiewania. Dziecko powtarza treść 

wyliczanki, wskazując ilustracje. 

❖ Praca z KP3.41a – podczas słuchania piosenki Kaszubskie nuty dzieci pokazują kolejne obrazki i próbują 

powtarzać nazwy przedstawionych na nich przedmiotów w języku kaszubskim. Naklejają nalepki pod tymi 

obrazkami, które przedstawiają przedmioty nazwane podobnie w języku kaszubskim i polszczyźnie ogólnej. 

 

Piosenka jest tu : https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4 



6. „Co włożymy do koszyczka?” – do tej zabawy potrzeba będzie Książka „Księga zabaw z literami”, dziecko ma 

przed sobą KZ (s. 60). Dziecko ustala z Rodzicem, kto rozpoczyna zabawę. Jedna osoba opowiada o 

wybranych produkcie z koszyczka rozpoczynając: Do koszyczka włożę produkt, który… np. jest żółty…lub 

puchaty…zielony….pachnący…smaczny…słodki…pochodzi od świnki…itp., druga osoba odgaduje o jakim 

produkcie z koszyczka jest zagadka. 

Kiedy zagadka zostanie rozwiązana, następuje zamiana ról. Zabawę powtarzamy kilka razy. Można zaproponować 

dzieciom również, by pobawić się w tą zabawę podając litery , którymi rozpoczynają się nazwy np. z -„zając”, p –

„pisanka”. 

✓ Czytanie przez dziecko tekstu w żółtej ramce. 

 

7. Praca z Książką karty pracy 3 s.41b – odnajdywanie fragmentów ilustracji i zakreślenie ich pętlą, pisanie po 

śladzie wyrazów „pisanki”, „baba”.  

 

8. Wielkanocna praca plastyczna – propozycje 

 

 

 

 

           

 



                

 

 

 

 

 

  


