
Temat tygodniowy: „Wielkanoc tuż, tuż” 
 

1.       Przeczytaj dziecku opowiadanie: 
„Ciekawe, dlaczego... święta wielkanocne to czas radości.” 
Wielkanoc obchodzimy w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Uważana 
jest ona za najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, stanowi bowiem upamiętnienie 

ważnego wydarzenia – zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ze świętem tym wiąże 
się wiele ciekawych tradycji i zwyczajów. 
Przygotowania do Świąt Wielkiejnocy rozpoczynamy krótko po pożegnaniu zimy. Nawet 
porządki poprzedzające okres świąteczny należą do tradycji. Sprzątanie ma symbolizować 
usuwanie pozostałości zimy, a także pozbywanie się z domu zła i chorób. Porządki sprzyjają 
więc ogólnemu dobremu samopoczuciu i kojarzą się z radosnym oczekiwaniem na 
nadchodzącą wiosnę. 
Szczególnie wiele przyjemności sprawia ozdabianie jajek, które symbolizują nowe życie. 
Ugotowane na twardo jajka barwi się, maluje we wzory lub ozdabia na przeróżne sposoby. 
Tak powstają pisanki, które wkładamy do koszyka wraz z innymi produktami spożywczymi i 
zanosimy w Wielką Sobotę do poświęcenia. W koszyczku (zwanym święconką) nie powinno 
zabraknąć chleba, wędlin, drożdżowej babki, chrzanu, soli czy pieprzu. Dzieci chętnie 
wkładają tam także słodycze – cukrowego baranka lub zajączka z czekolady. Trzeba 
poskromić apetyt i przechować święconkę do dnia następnego, kiedy to dzielimy się nią na 
śniadanie z całą rodziną. 

 
Dzieciom wiele radości sprawiają również wielkanocne prezenty od zajączka, lecz zwyczaj ten 
nie wszędzie jest rozpowszechniony. Przyniesione przez zajączka prezenty – słodycze i 
drobne upominki - ukryte są często w specjalnych jajach wielkanocnych. 
Wciąż żywą tradycją jest lany poniedziałek, zwany inaczej śmigusem dyngusem, kiedy to 
polewamy się nawzajem wodą. Zwyczaj ten w przeszłości dotyczył oblewania przede 
wszystkim dziewcząt, ale dziś każdy może brać udział w tej zabawie. Panny zmoczone w tym 
dniu miały podobno zwiększone szanse na zamążpójście. Tradycja głosiła, że jeśli któraś z 
dziewcząt obrazi się za polanie wodą, wtedy długo nie będzie mogła znaleźć męża. Na 
szczęście można było się wykupić - zapłatę stanowiły pisanki, stąd każda panna starała się, 
żeby jej jajka były najpiękniej ozdobione. A jeśli w tym dniu chłopak wręczał pannie pisankę, 
znaczyło to, że dziewczyna bardzo mu się podoba. 
Wszystkie powyższe tradycje sprawiają, że lubimy te święta i wraz z nadejściem wiosny każdy 
z nas wyczekuje na dopełnienie się ciekawych wielkanocnych zwyczajów. 



 
Zadania do treści: 
-Jak nazywają się nadchodzące święta? 
- Jakie zwyczaje związane są ze świętami wielkanocnymi? 
-Co symbolizuje jajko? 
- W jaki sposób święta wielkanocne są obchodzone w Waszym domu? 

2.       https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08 – „Święta tuż, tuż” 
Posłuchajcie i naśladujcie zwierzęta występujące w treści wesołej piosenki ze słowami  
B. Kołodziej. Proponujemy ćwiczenia ortofoniczne, możecie nauczyć się na pamięć. 
Kwa, kwa, kwa! Kto to idzie? Kaczuszka maleńka. 
Ta żółciutka i słodziutka, z cukru caluteńka. 
Dokąd idziesz kaczuszko? Powiedz mi na uszko. 
Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego. 
Zaraz wskoczę tam i już, 
bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 
Pi, pi, pi! Kto to idzie? Kurczaczek cukrowy. 
Mruży oczy, dumnie kroczy, dzióbek ma różowy. 
Dokąd idziesz kurczaczku? Powiedz mi na uszko. 
Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego. 
Zaraz wskoczę tam i już, 
bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 
Kic, kic, kic! Kto to idzie? Zajączek malutki. 
Z cukru cały, śnieżnobiały, bardzo wesolutki. 
Dokąd idziesz zajączku? Powiedz mi na uszko. 
Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego. 
Zaraz wskoczę tam i już, 
bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 
Cicho sza! Kto to idzie? To baranek przecież! 
Najpiękniejszy! Najważniejszy! Wszyscy o tym wiecie. 
Dokąd idziesz baranku? Powiedz mi na uszko. 
Do koszyczka, do ślicznego, pięknie dziś przystrojonego. 
Zaraz wskoczę tam i już, 
bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 
Tup, tup, tup! Kto to idzie? To moja siostrzyczka. 
Malowane jajka wkłada prosto do koszyczka. 
Dokąd idziesz siostrzyczko? Powiedz mi na uszko. 
Prędko, prędko! Mama wola! Już idziemy do kościoła! 
Czas pokarmy święcić już, 
bo Wielkanoc jest tuż, tuż! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08


3.     Wykonanie koszyczka wielkanocnego- możecie wydrukować , wyciąć, pokolorować, 
zgiąć i skleić lub możecie narysować w sposób dowolny i stworzyć własny koszyczek. Miłej 

zabawy😊 

 



4.     Zapraszamy do zabawy „Wyścig z jajem” 
 Potrzebna będzie łyżka - drewniana lub zwykła i jajko. Uwaga, żeby zminimalizować straty w 

jajkach, polecamy sztuczne! ( można ulepić z plasteliny, z gazety itp.) 😉 Wyznaczamy start 
 i metę, prosimy dziecko żeby przeniosło jajko na łyżce w taki sposób, aby nie spadło. Można 
zaproponować konkretny sposób poruszania się, np. tyłem, bokiem, stopa za stopą, na 
kolanach, wielkimi krokami, na palcach, na piętach, na bokach stóp, dołożyć przeszkody na 
które nie wolno nadepnąć, zawiązać oczy, itd. Dziecko powinno starać się przez całą trasę 
trzymać wyprostowaną rękę. 
 

5.         Zabaw badawcza „W roli głównej jajko”(takie jakie macie w domu) 
- dzieci badają jajka, obierają ze skorupek, kroją jajka ugotowane na twardo 
 i miękko, wybijają ze skorupek jaja surowe (umyte i wyparzone). Dotykają, rozgniataja, 
wąchają. Porównują wielkość, kolor. Poznają budowe jajka. 
 
                                                            

6.          https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A-  
„Bajka o jajkach- Tajemnicza kuchnia, Ciufcia.pl- budowa jajka, kto znosi jajka, najmniejsze i 
największe jajko. 
 
Zachęcamy do wykonania potrawy z jajka, kanapka z jajkiem itp.,  według kreatywności 

dziecka        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lIWDCkbVQ6A-


7.        Ćwiczenia w czytaniu (głoskowanie, dzielenie na sylaby). Wydrukować, 
wyciąć, poprzecinać i wymieszać.  Takie karty pracy możecie wykorzystywać w każdej chwili. 
Możecie zrobić sobie sami z pomocą rodziców, z dowolnych obrazków, które macie. 
 

 
 

 

 



 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 



Drogie Dzieci, życzymy Wam miłej zabawy i powodzenia       

Pamiętajcie jesteśmy z Wami, razem ten czas przetrwamy       

 

 

Drodzy Rodzice, pamiętajcie o przesłaniu na grupowy email informacji: 

• Czy mają Państwo możliwość korzystania z komputera i internetu w 
domu?  

• Czy mają Państwo możliwość drukowania w domu przesłanych przez 
nas materiałów dla dzieci? 
 

Bardzo będzie nam miło, jak będziecie Państwo umieszczać zdjęcia na naszej skrzynce 
email z podejmowanych działań z dziećmi. 

 
 
 
 Pozdrawiamy Nauczycielki z gr. Jeżyki 


