
Dzień dobry Muchomorki Głodomorki. 

Tradycje wielkanocne. 

   Jestem pewna, że już rozpoczęliście świąteczne przygotowania i kartki świąteczne są już zrobione. 

Mam też nadzieję, że pamiętaliście o posprzątaniu miejsca swojej pracy   

Dzisiejszy dzień zaczniemy od porannej gimnastyki, bo wszyscy doskonale wiemy, że……” W zdrowym 

ciele zdrowy duch”.  

Uwaga!  Zaczynamy! 

Ręce w górę, ręce w bok, ręce na głowę, ręce na ramionka, ręce na bioderka. I ręce zostają na 

bioderkach, bo teraz zatańczymy twista. (Proszę kliknąć na poniższy link) 

https://www.youtube.com/watch?v=eiU7oJgktuo&list=PLdbX1TZX0Wc3bRM9vYKJNRsDTpwB-

5bPQ&index=5 

Widzę, że po takiej rozgrzewce macie dobry humor i jesteście gotowi na dzisiejszą lekcję. Święta już 

za pasem, a zatem porozmawiamy o tradycjach i symbolach wielkanocnych. 

Baranek. Dawniej to on królował na stołach i w święconkach. Baranek to symbol Chrystusa 

przypomina nam o zwycięstwie życia nad śmiercią. 

Jajka – pisanki. Jajka wielkanocne, czyli kolorowe pisanki, kraszanki są symbolem nowego życia. 

Żółty kurczak - stanowi symbol odradzającego się życia. Jego żółty kolor oznacza radość i kojarzy się 

ze słońcem, wiecznością oraz odrodzeniem. 

Zajączek to symbol odradzającej się przyrody, która wiosną rozkwita pełnią kolorów, oraz obfitości. 

Jestem przekonana, że jest waszym ulubionym zwierzakiem, ponieważ nie tylko chowa czekoladowe 

jajka w ogrodzie, ale i przynosi prezenty. 

Bazie – To kwiatki wierzby. Wierzba od wieków była uznawana za symbol życia, ponieważ umie 

przetrwać nawet w najtrudniejszych warunkach. 

Śmigus-dyngus to zwyczaj, który dziś kojarzymy z Wielkanocą. Pierwotnie był to jednak zwyczaj 

słowiański, polegający na polewaniu się wodą, symbolizującym nadchodzące po zimie oczyszczenie                  

i radość z nadejścia wiosny. Początkowo miał on znaczenie magiczne - wylewanie wody miało 

zapewnić odpowiednią ilość deszczu w ciągu roku i gwarantować obfite plony. 

Zapraszam na program telewizyjny Domowe Przedszkole – Wielkanoc 

https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY 

O jakich świątecznych zwyczajach była mowa w programie? Porozmawiajcie z rodzicami. 

Propozycje zabaw: 

 Sąsiedzi Zajączka 
Ulubionym środowiskiem zajączków jest wieś. Czy potrafisz odgadnąć jakie zwierzęta zamieszkujące 
wieś ukryły się pod pisankami? Karty Pracy 14. 

 Rozbite pisanki 
Pokoloruj na ten sam kolor części jajek z taką samą literką wielką i małą. Wytnij jajka, porozcinaj i 
możesz się bawić w ich składanie. Karty Pracy 14. 
Krzyżówka wielkanocna 
Odczytaj hasło, przeczytaj litery z żółtej kolumny. Narysuj odpowiedź. 
 
Zabawy na wolną chwilę: 

 Alfabet – utrwalenie liter.  

 https://www.grajteraz.pl/dzieci/easter-alphabet-mozaics  

 gry z Rybką Mini Mini 

https://www.youtube.com/watch?v=eiU7oJgktuo&list=PLdbX1TZX0Wc3bRM9vYKJNRsDTpwB-5bPQ&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=eiU7oJgktuo&list=PLdbX1TZX0Wc3bRM9vYKJNRsDTpwB-5bPQ&index=5
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/0,114916.html?tag=wielkanoc
https://www.youtube.com/watch?v=bKTM6B04vDY
https://www.grajteraz.pl/dzieci/easter-alphabet-mozaics


 Gry z Rybką Mini Mini: Wiosenne porządki - gra dla dzieci 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/wiosenne-porzadki 

 Gry z Rybką Mini Mini: Podziel równo - gra dla dzieci 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/podziel-rowno 

Drodzy rodzice planuję na jutro proste doświadczenia z jajkami, proszę przygotować do 

doświadczeni „Skaczące jajko”: surowe jajko kurze umieścić w słoiku i zalać je octem na 48 godzin. 

Potrzebne też będą: mała plastykowa butelka, szklana butelka z nieco szerszym otworem niż jajko, 

jajko surowe i ugotowane na twardo, sól. Wiem, że w obecnym czasie może być trudno zgromadzić 

wszystkie potrzebne rzeczy, ale część doświadczeń będziecie mogli zrobić w domu. 

 

Pozdrawiam i życzę miłej zabawy  
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