
Witam serdecznie Drogie „Promyczki” i ich Rodziców. 

Skoro nie możemy spotkać się w przedszkolu - zapraszam do zajęć zdalnych. 

Oto moja propozycja zadań na dzisiejszy dzień – poniedziałek, 29.03.2021r. 

 

Temat tygodnia: Wielkanoc. 

Temat dnia: Rozmawiamy o tradycji.                                                               

 

 1. „Wzorek na pisance” – utrwalenie piosenki. Wyprawka na dobry start - Kącik Dobrego 

Startu (wzór 15). Proszę rodziców o sczytanie telefonem kodu QR znajdującego się pod 

pisanką i odtworzenie dzieciom piosenki. Zachęcam dzieci do gry melodii piosenki na 

łyżkach drewnianych. 

 

2. Omawianie z dziećmi wartości „tradycja” – (Tradycja to zbiór norm społecznych, 

poglądów, zachowań, zwyczajów i wierzeń danej grupy społecznej, które są przekazywane z 

pokolenia na pokolenie. Tradycja jest nieodłącznym elementem polskiej kultury. Nasi 

przodkowie z ogromną pieczołowitością dbali, aby obyczaje, wiedza i inne cenne wartości 

przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Dokładano wszelkich starań, aby uchronić je 

przed zapomnieniem).  

 

3. Polskie tradycje wielkanocne: 

• Palmowa niedziela, 

 

 

• Malowanie jajek, 



 

 

 

• Wypiek ciast (baba wielkanocna, mazurek), 

 

 

 

• Przygotowanie i święcenie koszyczka wielkanocnego, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Świąteczne śniadanie, 

 

 

 

• Śmigus - dyngus. 



y 

 

3. Ciekawostki dotyczące zwyczajów i tradycji wielkanocnych. 

  

 Jajko to znak wszelkiego początku narodzin i zmartwychwstania. 

Dzielimy się nim przed rozpoczęciem śniadania, życząc sobie pomyślności, 

zdrowia i błogosławieństwa Bożego. W ludowych wierzeniach jajko było 

lekarstwem na choroby, chroniło przed pożarem, zapewniało urodzaj 

w polu i w ogrodzie, a nawet powodzenie w miłości. Z jajka wykluwa się 

kurczątko ,które jest symbolem nowego życia. 

  

Pisanki dawano w podarunku, jako dowód życzliwości i sympatii. 

  

Palemka miała chronić ludzi, zwierzęta, domy przed ogniem, czarami i złem tego świata. 

Niezwykłą moc daje jej gałązka wierzby – drzewa najwcześniej okrywającego się zielenią. 

  

Baranek z czerwoną chorągiewką ze złotym krzyżykiem symbolizuje Chrystusa Odkupiciela. 

Stawiano go pośrodku stołu, żeby podczas 

wielkanocnych biesiad i uciech wierni nie zapominali o religijnym charakterze świąt. 

  

Zajączek obwieszcza wiosenną odnowę. Kiedyś jego wizerunek kojarzono 

z grzesznikami, którzy odbyli oczyszczającą pokutę. Potem zaczął obdarowywać dzieci 

łakociami i prezentami. 

  

Chleb jest podstawowym pokarmem człowieka. Dzielenie się nim 

i wspólne spożywanie jest od najdawniejszych czasów znakiem przyjaźni, 

życzliwości i poczucia wspólnoty. 

  

 4. Zabawa ruchowa ,,Turlające się jajko”. 

  

Dzieci kładą się na dywanie. Są pisankami. Turlają się we wskazaną przez 

dorosłego stronę, np. w stronę okna, w stronę drzwi. Uważają, aby nie zderzyć się z innym 

dzieckiem, meblem – wtedy pisanka może pęknąć. Jeśli tak się zdarzy, dorosły podchodzi do 

dziecka, sprawdza, czy pisanka jest cała, lekko naciskając dziecko w różnych miejscach. 

Stwierdza, że wszystko jest w porządku i zabawa toczy się dalej. 



 

5. KDS karta 15 z ilustracją przedstawiającą koszyczek wielkanocny. Dzieci dorysowują do 

koszyczka pisankę i ją ozdabiają, a następnie kolorują pozostałe elementy obrazka. 

 

       Pozdrawiam Was serdecznie i życzę wesołej zabawy z Rodzicami –  wasza pani Monika. 

 


