
czwartek, 1 kwietnia 2021 r.  

Tematyka tygodniowa: „POZNAJEMY WIALKANOCNE TRADYCJE” 

Temat dnia:  „Na  wielkanocnym  stole”  

 

Witam Was, drogie przedszkolaki! 

 

Dzisiaj opowiem Wam  o koszyczku wielkanocnym tzw. Święconce  

oraz o tradycyjnych wielkanocnych  potrawach  

 

Zacznijmy od Święconki.  

 
Święconka – to potrawy,  

które wkładamy do koszyka  

i zanosimy do Kościoła,  

aby je poświęcić.   

Potrawy w koszyczku święcimy  

w Wielką Sobotę,  

a zjadamy je dopiero na następny 

dzień w Niedzielę Wielkanocną 

podczas wielkanocnego śniadania. 

 

Tradycyjny koszyczek wielkanocny jest wypełniony nie tylko pokarmami, ale 

też znaczeniami symbolicznymi związanymi z jego zawartością. 

 

Jaja  w formie pisanek, kraszanek itp. –  symbol 

odradzającego się życia 

 

 

Baranek (z masła, cukrowy lub z ciasta)   

–  symbol zwycięstwa życia nad śmiercią. 

 

 

 Chleb – symbol ciała Chrystusa i pokarmu dla duszy 



 

 

Mięsa, wędliny  - symbol nawiązujący do ofiary 

składaną kiedyś na święto paschy i dobrobytu.   

 

 

Sól – oznaczająca oczyszczanie, odpędzanie zła, ochronę przed 

zepsuciem. 

 

Ciasto, np. babka  (najlepiej własnego wypieku)  

 – symbol 

doskonałości i umiejętności.   

 

Chrzan – symbolizuje siłę i krzepę, niektórzy w jego cierpkim smaku dopatrują się 

nawiązania do Męki Pańskiej 

 

Masło – symbol dostatku    

 

Oprócz tego do koszyczka można włożyć: 

Biała serwetka – nawiązanie do czystości  

i chrztu. 

Bukszpan, barwinek, zielone gałązki  

– radość ze zmartwychwstania  

i nadzieje na niekończące się życie.   

     

Kurczaczek  -  

symbol radości i odrodzenia 

 

                                               Zajączek – zazwyczaj czekoladowy   

  

 

 

 



 

To Ola i Kuba (może pamiętacie ich z ubiegłego roku?). 

Dzieci przygotowują Święconkę. 

 Wskażcie i nazwijcie wszystkie produkty, które trafią do koszyka.  

 

 

 



Teraz wykonajcie proszę kartę pracy „Święconka”  (w razie potrzeby załączam wersje do druku.) 

 

 

 

 



 

 

Zanim przypomnimy sobie tradycyjne wielkanocne potrawy rozruszajmy 

swoje ciała przy piosence o zajączku. 

 

Proponuję taniec – zamrażaniec.   

Gdy gra muzyka podskakujemy z nogi na nogę, gdy ucichnie musimy stać 

nieruchomo. 

http://chomikuj.pl/bila51/piosenki+na+Wielkanoc/Z+jajkiem+i+zaj*c4*85cem,120

9262844.mp3(audio)   

 
 

 

Hmmm, ciekawe czy domyślacie się dlaczego wybrałam właśnie piosenkę  

o zającu…. 

 

 

 

Wg wielkanocnej tradycji w wielki czwartek 

grzeczne dzieci znajdują słodkie upominki 

zostawione przez wielkanocnego Zajączka. 

 

Czy Was już odwiedził?  

 

 

 

Wyobraźcie sobie, że dzisiaj jest także 1 kwietnia,  

czyli Prima Aprilis - dzień żartów i psot. 
 

Dzisiaj możecie robić żarciki,  

figle i psoty wszystkim członkom 

rodziny. A gdy ktoś się nabierze, 

musicie zawołać: 

- „Prima Aprilis uważaj bo się 

pomylisz!” 

Planując żarciki musicie jednak 

pamiętać, żeby Wasz dowcip 

nikomu nie sprawił przykrości,   

ani nie wyrządził krzywdy! 

 

http://chomikuj.pl/bila51/piosenki+na+Wielkanoc/Z+jajkiem+i+zaj*c4*85cem,1209262844.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/bila51/piosenki+na+Wielkanoc/Z+jajkiem+i+zaj*c4*85cem,1209262844.mp3(audio)


A teraz wróćmy do wielkanocnego stołu i tradycyjnych, świątecznych potraw. 

 

Popatrzcie teraz na obrazek poniżej. 

To Olek i Ada wraz z rodzicami, babcią oraz dziadkiem przygotowują 

wielkanocny stół. 

   

 

Posłuchajcie uważnie wiersza czytanego przez mamę/tatę. 

 „Wielkanocny stół”  B. Szelągowska 

 

Nadeszła Wielkanoc. 

Czas wielkiej radości! 

Już stół wielkanocny 

czeka na swych gości. 

Pełno na nim potraw: 

kiełbaska i żurek, 

baba lukrowana, 

tuż obok mazurek… 

Święconka na stole, 

a spośród pisanek, 

jak każe tradycja, 

wystaje baranek! 

To czas na życzenia, 

na chwile radości 

i niech w naszych sercach 

miłość ciągle gości. 

 
Wymieńcie i wskażcie na ilustracji wielkanocne potrawy, o których była mowa  

w wierszu. 

Co jeszcze znalazło się na wielkanocnym stole u Olka i Ady? 

 

 



Obejrzyjcie obrazki. Znajdźcie 9 różnic między nimi. 

 

 

 



Na zakończenie spotkania proponuję wykonać kartę pracy  

„W wielkanocnym koszyku”: 



Na zakończenie spotkania zdradzę Wam tajemnicę… 

 

Tak naprawdę jestem UFOLUDKIEM!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prima Aprilis uważaj bo się pomylisz!  

 
Pozdrawiam Was serdecznie!  

 
Ps. Zapraszam Was do aprilisowych foto żarcików, zdjęcia możecie 

przysyłać na grupowego Messengera.   


