
 

WIELKANOC



Czy wiecie jakie święta
będziemy już niedługo

obchodzić?



Już niebawem będziemy
obchodzić Wielkanoc.TAK!

Czy wiecie co to jest
Wielkanoc?



Posłuchajcie jak na to
pytanie odpowiedziały

inne dzieci...
https://www.youtube.com/watch?v=uCE6n4tSvl8



Zastanówcie się, czy
znacie jakieś zwyczaje

wielkanocne i
wymieńcie je...



A teraz posłuchajcie,
jakie zwyczaje
wielkanocne ja znam.
Ciekawe, czy też o nich
pamiętaliście: 
 
-dekorowanie jajek 
-święconka 
-wielkanocne
świąteczne śniadanie
-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;

 



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.



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



Zadania do wykonania



Rozwiąż zadania matematyczne:

Kasia w poniedziałek pomalowała 2 pisanki, a we
wtorek pomalowała jeszcze 4. Ile razem pisanek

pomalowała dziewczynka?

*Wykorzystajcie do liczenia drobne przedmioty.
Starsze dzieci mogą ułożyć równanie.



Rozwiązanie zadania:

2     +     4      =    6

+



Rozwiąż zadania matematyczne:
*Wykorzystajcie do liczenia drobne przedmioty.

Starsze dzieci mogą ułożyć równanie.

Janek dostał 8 czekoladowych jajek. Zjadł 3. Ile mu
zostało? 



Rozwiązanie zadania:

/  /
    /

8    -    3    =    5    



CO BĘDZIE NASTĘPNE?
Dokończ według podanego rytmu:



ROZWIĄZANIE ZADANIA:



OKREŚL PIERWSZĄ GŁOSKĘ I
PODZIEL NA SYLABY



WSKAŻ NAJWIĘKSZĄ
PISANKĘ



ROZWIĄZANIE ZADANIA:



WSKAŻ NAJMNIEJSZEGO
BARANKA



ROZWIĄZANIE ZADANIA:



WYKONAJ WIELKANOCNĄ
PRACĘ PLASTYCZNĄ



Ostatnie zadanie:

Obejrz
yj film

 o

zwyczaja
ch wielka

nocny
ch

DO Z
OBACZEN IA

!

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



Netografia:
https://www.google.com/search?q=wielkanocny+koszyk&client=firefox-b-

d&sxsrf=ALeKk0088rHny_Q5gWqIBs7GVc7IKM60dg:1585513014870&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fcGOG5
BIQcgjWM%253A%252CPNhRDp3KrcVc2M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQ1H0Zukp50-

ELtFwP6U5c_W5qqAg&sa=X&
 

ved=2ahUKEwjHzKagwMDoAhXq8KYKHTOrB1oQ9QEwBHoECAoQJA#imgrc=rjGpkEptALJMfM
https://www.mjakmama24.pl/mama/imprezy/wielkanoc-zwyczaje-i-obrzedy-ktore-powinno-znac-twoje-

dziecko-aa-Gr13-WPLt-Bkvi.html
 

https://www.chillizet.pl/Styl-zycia/Kuchnia/Sniadanie-wielkanocne-dania-menu-przepisy-pomysly-15379
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,168571,24558784,smigus-dyngus-skad-sie-wzial-ten-zwyczaj-

kiedy-obchodzimy.html
 

https://malinowaplaneta.pl/prace-plastyczne-na-wielkanoc/
 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wielkanoc
 

 Nowe przygody Olka i Ady, przewodnik metodyczny cz. 4, mac
Edukacja.


