
Czwartek 01.04.2021 

Temat tygodnia: WIELKANOC 

Temat dnia: Wielkanocne zwyczaje. 

 

Dzień dobry Jeżyki! 

 Dziś wyjątkowy dzień po 

pierwsze dlatego, że zaczął się nowy 

miesiąc, który nazywa się kwiecień, a 

pierwszego dnia kwietnia obchodzimy 

Prima Aprilis czyli dzień żartów. Dziś 

możecie bezkarnie sobie żartować, tylko 

pamiętajcie z umiarem.  

A po drugie dlatego, że przychodzi do nas 

Zajączek. Mam nadzieję, że 

przygotowaliście piękne koszyczki, w które 

włożył Wam słodycze. I nie znajdziecie w 

nim tego o czym rozmawialiśmy w 

przedszkolu  hihihihih 

Zapraszam Was do dzisiejszych zajęć. 

 

 

1. Moje kochane Jeżyki dziś mam dla Was krótki filmik o zwyczajach 

wielkanocnych. Jestem ciekawa, które z nich lubicie najbardziej. 

https://www.youtube.com/watch?v=8YparvyssW4 

 

Przygotowałam dla Was obrazki kilku  zwyczajów wielkanocnych, o których 

opowiadała Pani w filmiku. Popatrzcie na zdjęcia i odpowiedzcie na pytania.  

https://www.youtube.com/watch?v=8YparvyssW4


 

 

1. Ile osób jest na zdjęciu? 

2. Jakie kolory bluzek mają osoby na zdjęciu? 

3. Co robią dzieci?  

4. Co stoi na stole? 

 



 

 

1.Jaka tradycja wielkanocna pokazana jest na zdjęciu? 

2. Co dzieci trzymają w rękach? 

3. Dokąd idą dzieci? 

 



 

1. Co robi Pani na zdjęciu? 

2. Jakie potrawy tradycyjne świąteczne widzicie na stole? 

3. Co jest w wazonie? 



 

 

1. Co dzieje się na zdjęciu? 

2. Jak nazywa się tradycja pokazana na obrazku? 

3. Czy na tym obrazku są jakieś zwierzęta? Jeśli tak to jakie? 

 

2. Zabawa ruchowa „Kura i jajo” 

Dziecko chodzi po dywanie udając chód kury, na hasło jajko- dziecko kładzie 

się na dywanie i udaje jajko. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

3. Wysłuchajcie proszę piosenki o znakach Wielkanocy: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U&t=1s 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U&t=1s


Poniżej wklejam Wam tekst piosenki.  

 

„Znaki Wielkanocy” ZoZi 

 

Te mazurki ozdobione migdałami  

Te koszyki wypełnione pisankami 

 Te baranki ulepione z marcepanu 

 Bazie kotki od staruszki ze straganu 

 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. 

 

4. Na zakończenie mam dla Was jak zawsze zadanie. Dziś proszę Was o 

wykonanie zadania specjalnego. Na początku filmiku była mowa o 

świątecznych porządkach, więc Wy dziś pomóżcie rodzicom i posprzątajcie 

swój pokój.  

 

 

 

Przesyłam uściski. 

Do jutra,   

Pani Ania 


