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Przygotowania do Wielkanocy 



„Chora nóżka” – Poruszaj się po pokoju w dowolnym rytmie wyklaskiwanym przez 
rodzica. Gdy rodzic powie: „chora nóżka”, poruszaj się podskokami na jednej nodze. 
 
„Sadzimy kwiaty” –maszeruj swobodnie po pokoju. Gdy rodzic powie: „sadzimy kwiaty”, 
wykonuj skłony naśladując sadzenie kwiatów.  
 
„Duże kałuże” – na dywanie rozłożone są kartki papieru. Przeskakuj przez kartki 
naśladując skoki przez kałuże 

1. Gimnastyka poranna 



2. Co leży w koszyczku – zabawa dydaktyczna na podstawie ilustracji 
Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającej koszyczek z przygotowanymi do święcenia 
pokarmami. Święcenie pokarmów odbywa się w Wielką Sobotę, w kościele lub w 
cerkwi. W koszyczku ze święconką jest jajko, chleb, sól, wędlina, ciasto, baranek 
cukrowy. 



Symbolika pokarmów: 
 

chleb – ciało Chrystusa sól – oczyszczenie i prawda 

jajko – odradzające się życie 



Baranek – zwycięstwo życia nad śmiercią 

ciasto – doskonałośd wędlina – zdrowie, dostatek 



3. „Jak ozdobid koszyczek?” – swobodne wypowiedzi. 
Powiedz proszę, jak można ozdobid koszyczek z pokarmami przygotowanymi do 
święcenia?  
 
 
Na święconkę przygotowuje się koszyk wiklinowy lub z sosnowych korzeni. 
Wyścieła się go białą serwetką. Ozdabia zielonymi gałązkami bukszpanu, 
baziami, kwiatami. Są one symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Pokarmy, 
które znajdują się w koszyczku będą poświęcone, należy więc zjeśd je w czasie 
świąt. Skorupki jajek oddajemy do zjedzenia kurom, palimy je lub zakopujemy 
w ziemi. Serwetki i koszyczka, w którym była święconka nie używamy do innych 
celów. 

4. „Wielkanocne rymy” – zabawa słowna. 
Znajdź rymy do podanych słów: 
jajeczko                                                 koszyczek  
babka                                                     żurek  
Baranek                                                 zajączek  
Mazurek 

5. „Jakie to zwierzę?” – zabawa ruchowo – ortofoniczna. 
Poruszaj się po pokoju do swojej ulubionej piosenki. Na przerwę w muzyce rodzic wymieni 
jakieś zwierzę domowe,  a Ty naśladuj głos i sposób poruszania się tego zwierzęcia. 



Zapoznanie z piosenką „Znaki Wielkanocy” (zespół dziecięcy Zozi) 
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 
Posłuchaj piosenki, spróbuj zaśpiewad refren.  
Przy następnym odsłuchaniu w czasie zwrotek klaszcz rytmicznie w dłonie, w czasie refrenu i na przygrywkach 
uderzaj łyżkami jedna o drugą. 
  
Znaki Wielkanocy  
Te mazurki ozdobione migdałami  
Te koszyki wypełnione pisankami  
Te baranki ulepione z marcepanu 
 Bazie kotki od staruszki ze straganu 
  
Ref.  To są znaki tradycyjnej Wielkanocy  
Kiedy życie się odradza do swej mocy 
To znaki rozbudzonej świeżo wiosny  
Świat się staje znów zielony i radosny 
 Świat radosny! Radosny! Świat radosny!  
  
Te palemki od bibuły kolorowe 
Baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe 
No a potem jeszcze lany poniedziałek  
Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek 
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Upiecz ciasteczka wielkanocne z rodzicami według przepisu dostępnego w domu 
 
I wykonaj karty pracy w miarę możliwości 

Do zobaczenia jutro  


