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Grupa wiekowa: 6 latki 

Temat kompleksowy ( tygodniowy): Jajka malowane 

Temat zajęć: Wielkanocne zwyczaje 

Cele:  

- Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi 

- Uważne słuchanie 

- Ćwiczenie percepcji wzrokowej 

- Wzbogacanie słownictwa 

- Rozwijanie logicznego myślenia  

- Rozwijanie sprawności manualnej 

Forma pracy: zdalna 

1.TRADYCJE WIELKANOCNE.  

Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja 

ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad 

śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie, zaś tradycje ludowe zarówno up amiętniają 

wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają naturalne przemiany w przyrodzie – 

wiosna rozpoczyna nowy cykl życia, obsiewania, zbierania plonów i cieszenia się nimi.  

Warto wraz z dziećmi obserwować te przemiany, poznawać tradycje i zwyczaje,                      

a rozmawiając o ich znaczeniu zwrócić uwagę na ten naturalny rytm życia, któremu wszyscy 

podlegamy, i który odzwierciedlają i podkreślają niektóre z naszych zwyczajów i tradycji.  

Wielki Piątek to dzień wyciszenia. W Kościele nie ma  mszy świętej (to jedyny taki dzień       

w roku), natomiast gromadzą się tam wierni, którzy modlą się w ważnych dla siebie 

intencjach. W niemal każdym polskim kościele jest nocne czuwanie przy grobie Jezusa, 

którego pilnują strażnicy (strażacy, harcerze, żołnierze).  



Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. Podczas nabożeństwa w tym dniu święci się ogień, 

wodę i ciernie. Ogień symbolicznie spala to, co stare, woda daje życie. Dawniej wodą 

spryskiwano dom, by rok był spokojny. Sobota, to również dzień święcenia pokarmów. 

Zgodnie z tradycją święconka powinna zostać przygotowana już w Wielki Piątek.  

 

Do koszyczka wkładamy: baranka – symbol zmartwychwstałego Chrystusa, jajka – symbol 

rodzącego się życia, chrzan – symbol siły, wędlina – symbol płodności i dostatku, ser – 

symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych, sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego 

oraz istota prawdy, ciasto (babka) – symbol wszechstronnych umiejętności.  

Tradycyjne świąteczne potrawy to : żurek – czyli barszcz biały, kiełbasa – zwykle biała, na 

ciepło, szynka wędzona w jałowcowym dymie, ćwikła z chrzanem, pieczone mięso,  

własnoręcznie wykonana babka, mazurek z artystycznymi dekoracjami, pascha, kołacz, sernik 

(kiedyś zwany przekładańcem).  

Według tradycji stół świąteczny powinien być przykryty bia łym obrusem i udekorowany 

liśćmi bukszpanu. Na środku stołu stawiamy baranka, np. na łączce z rzeżuchy. Rzeżucha to 

symbol sił witalnych i rodzącego się życia. W Niedzielę Wielkanocną świętujemy! Niedziela 

to najważniejsze święto chrześcijańskie, nazywane dawniej Paschą. Następnie zasiadamy do 

świątecznego rodzinnego śniadania. Wielkanocna Niedziela to czas przeznaczony na rodzinne 

biesiadowanie. Dzieci bawią się w poszukiwanie prezentów podrzuconych przez zajączka.  

 



Wielkanocny Poniedziałek (lany poniedziałek, śmigus-dyngus) to czas radości, zabawy, 

psikusów, na które wszyscy czekali przez cały okres postu. W tym dniu polewamy się wodą. 

Dawniej śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami – śmigus oznaczał tradycyjne smaganie, 

czyli uderzanie wierzbowymi gałązkami lub polewanie wodą. Wszystko w formie zabawy – 

chłopcy smagali dziewczęta po gołych łydkach. Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy chodzi od 

domu do domu i w zamian za życzenia i śpiew domagali się wykupu w postaci pisanek, 

słodyczy, pieniędzy. Z czasem połączono te zwyczaje i dziś tylko polewamy się wodą.  

              

 

2. Posłuchaj piosenki pt. "Wielkanocne idą święta" 

Link do piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ 

3. Ćwiczymy sprawność manualną i graficzną  

Przygotuj tackę kuchenną wysypaną mąką, kaszą manną lub piaskiem. Na ciemniejszym tle 

kreślone przez dziecko wzory będą lepiej widoczne, co z pewnością zachęci je do dalszej 

zabawy. Na tak przygotowanych tackach, słuchając piosenki, dziecko może malować różne 

wzory pisanek i nie tylko! 

4. Wykonaj ćwiczenia w ,,Nowa Trampolina 4", s. 37, ćw. 2,3.  

5. Karta pracy (poniżej) znajdź 12 różnic  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Połącz zwierzę z głosem, jaki wydaje. Pokoloruj obrazki 

 

 

7. Kolorowanki wielkanocne 



 



 


