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Wielkanocne zwyczaje  

 

 

 

 

 

Zapraszam do wspólnej wielkanocnej gimnastyki  

https://www.youtube.com/watch?v=HiU8P696c6Y 

https://www.youtube.com/watch?v=ua76J5gP8PI 

 

 

 

 



 

Zapraszam do wspólnej zabawy oddechowej. Do  tej zabawy będą nam 
potrzebne: szablony ( załącznik  1 , załącznik 2 ), nożyczki, słomka. Ćwiczenia 
wykonywane w tej zabawie mają za zadanie pogłębić naszą fazę wdechową i 
wydechową oraz zwiększyć pojemność płuc. Najpierw nim przystąpimy do 
zabawy musimy  wydrukować szablony. Następnie wycinamy jego elementy. 
Zadaniem dzieci jest przeniesienie jak najwięcej liczby elementów na trawę za 
pomocą słomki, tworząc wielkanocny obrazek.   

Ważne !!!  w tym ćwiczeniu jest, aby dziecko trzymało słomkę ustami, a nie 
zębami. 

 Zapraszam do zabawy.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Zapraszam rodziców aby przeczytali dzieciom wiersz  Danuty Gellnerowej 
„Wielkanoc”, pokazując symbole Wielkanocy, o których jest w nim mowa. 
(pisanki , baranka, bazie wierzbowe, owies na talerzyku ( zdjęcie lub 
wyhodowane), baby pieczone ( zdjęcie lub prawdziwe).   

Obudziły się pisanki  
wielkanocnym rankiem  

i wołają: 
- Patrzcie ! tu na stole  
same niespodzianki! 

 
Bazie srebrno-białe  

i baranek mały. 
Ten baranek ma talerzyk, 

skubie z niego owies świeży. 
 

A baby pękate  
w cukrowych fartuchach  

śmieją się wesoło 
od ucha do ucha.  

 
Drodzy Rodzice spróbujcie wraz z dzieckiem nauczyć się tego wierszyka na 
pamięć. Dzieci powtarzają kolejne wersy za Rodzicem: za pierwszym razem 
czytamy dzieciom głośno cały wiersz, później cicho, następnie szeptem i na 
końcu z  wystukiwaniem rytmu kredką o blat stołu.  
 
 
Zwyczaje wielkanocne:  

1. dekorowanie jajek – tworzenie pisanek 
2. święconka  
3. wielkanocne świąteczne śniadanie  
4. śmigus dyngus 

 
 

Dekorowanie jajek 

 W zależności od metody wykonania mogą to być: 

- kraszanki - powstają przez barwienie jajek przez zanurzanie lub gotowanie w 
barwniku.  



- oklejanki - przyozdobione skrawkami kolorowego, błyszczącego papieru, 
tkaniny, nici lub gotowymi foliami; 

 - drapanki - powstają przez drapanie ostrym narzędziem zewnętrznej barwionej 
powłoki jajka tak, aby ją usunąć i stworzyć wzór; 

-nalepianki - ozdabianie skorupki jajka różnobarwnymi wycinankami z papieru; 

 

Jak pokolorować jajka na pisanki naturalnymi składnikami  -   

https://www.youtube.com/watch?v=IcWx76twXpY 

 

 

Święconka 

 W Wielką Sobotę tradycyjnie święcimy pokarm na świąteczny stół. Do 
wiosennie przystrojonego (np. listkami bukszpanu czy stokrotkami) koszyczka 
pakujemy: - kiełbasę- symbol dostatku - chrzan- symbol pokonania goryczy 
męki Chrystusa - sól- zapewnia trwałość i chroni życie - chleb- symbol 
Chrystusa - wielkanocnego baranka- symbol Chrystusa - jajko- symbol nowego 
życia, ale i dostatku, szczęścia oraz zdrowia. 

 

 

 



Wielkanocne świąteczne śniadanie 

 W wielką Niedzielę podczas śniadania dzielimy się poświęconymi pokarmami. 
Nim zasiądziemy do wielkanocnego stołu, najpierw zgodnie z tradycją dzielimy 
się jajkiem, składając sobie najlepsze życzenia. 

 

Zapraszam do zapoznanie się z piosenką o wielkanocnym stole : 

https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM&t=17s 

 

 

Śmigus dyngus 

 Nie zdziw się, gdy o świcie w Wielki Poniedziałek obudzi Cię zimny strumień 
wody. No i nie złość! Przecież śmigus-dyngus to zabawa o charakterze 
ludycznym, czyli dającym radość. 

 

Zachęcam do obejrzenia filmu o  zwyczajach wielkanocnych: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=KyeLlFX0p2g&t=31s 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855 

 

 

                     

 
 
 

Pozdrawiam i życzę miłej zabawy 



Połącz kreski 

 

 



 

 

 



 

 

 



Załącznik 1  

 

Załącznik 2 

  


