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1. Zapraszamy do wysłuchania piosenki „Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne…” 

Oto link do piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

 

2. Posłuchajcie ciekawostek na temat 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, za- pewniało 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.  

Chleb jest podstawowym pokarmem człowieka. Dzielenie się z nim i wspólne 

spożywanie jest od najdawniejszych czasów znakiem przyjaźni, życzliwości i 

poczucia wspólnoty.  

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

świata. Niezwykłą moc daje jej gałązka wierzby – drzewa najwcześniej 

okrywającego się zielenią.  

Mazurki przywędrowały do nas z kuchni tureckiej. Kunsztownie lukrowane i 

dekorowane bakaliami, przypominają wyglądem maleńkie tureckie dywaniki. 

Chrzan, a także przyprawy – pieprz i sól, święci się, aby pamiętać o gorzkiej 

Męce Chrystu- sa. Dawniej śniadanie wielkanocne rozpoczynało się od zjedzenia 

całego korzenia chrza- nu, żeby ustrzec się od bólu zębów i brzucha. 

Baranek z czerwoną chorągiewką ze złotym krzyżykiem symbolizuje Chrystusa 

Odkupi- ciela. Stawiano go pośrodku stołu, żeby podczas wielkanocnych biesiad i 

uciech wierni nie zapominali o religijnym charakterze świąt.  

Kiedy gospodynie wypiekały baby drożdżowe, kuchnia musiała być zamknięta na 

klucz. Ktoś obcy bowiem mógłby zaszkodzić rosnącemu ciastu głośną rozmową 

albo złym wzrokiem. Wy- jętą z pieca babę kładziono na poduszki i do chwili 

ostygnięcia przemawiano do niej szeptem.  

Zajączek obwieszcza wiosenną odnowę. Kiedyś jego wizerunek kojarzono z 

grzesznikami, którzy odbyli oczyszczającą pokutę. Potem zaczął obdarowywać 

dzieci łakociami i prezentami.  

3. Teraz czas na trochę gimnastyki z piłką 

a) Zabawa orientacyjno-porządkowa – Pokaż piłkę. 

Biegając po pokoju na hasło rodzica: Pokaż piłkę, zatrzymujecie się  i pokazujecie 

piłkę trzymaną w dłoniach wyciągniętych w stronę rodzica.  

b) Ćwiczenia dużych grup mięśniowych – Wysoko – nisko. 

Stojac na hasło: Wysoko – stajecie na palcach, wyciągają ku górze ręce  z piłką. Na 

hasło: Nisko – wykonujecie przysiad podparty, stukając piłką w podłogę.  

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


c) Ćwiczenia tułowia. 

Siedząc w siadzie skrzyżnym, toczycie wokół siebie piłkę. Na sygnał rodzica 

zmieniacie kierunek toczenia.  

d) Zabawa ruchowa z elementem skoku – Przeskocz piłeczkę. 

Spróbujcie wykonać przeskoki obunóż przez położoną na podłodze piłkę  

Ćwiczenia kreatywne. 

Spróbujcie improwizować ruchem muzykę o zmiennym tempie „Wolno – szybko” 

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4 

 

4. Ćwiczenia z pisankami. Układanie zapisów matematycznych. Porównywanie 

liczebności pisanek w koszyczkach. Liczenie figur po lewej stronie i po prawej 

stronie. Porównywanie ich liczby, wpisywanie odpowiednich liczb i znaków.            

(6- latki). 

5. Wykonajcie karty pracy „ Litery i liczby” 

6-latki (s.62-63)  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-

2/mobile/index.html#p=64 

5-latki 

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/KARTY-PRACY-

WIELKANOC-4.jpg 

Kochane dzieci    
W dniu dzisiejszym obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia! 

Pamiętajcie, aby zdrowo się rozwijać powinniście: 

✓ dobrze się wysypiać, 

✓ być aktywni fizycznie, 

✓ zdrowo się odżywiać, 

✓ często myć ręce, 

✓ myć zęby po każdym posiłku, 

✓ codziennie dbać o higienę osobistą. 

Na zakończenie zapraszamy Was do wykonania eksperymentu „Dlaczego warto myć ręce”  

https://www.youtube.com/watch?v=2_S8HdYS75Q&fbclid=IwAR3LLdikiAsoLv

esNW_erEVjUSYuKiob0e3PdPpFZX0PZg0WN328-yKzHuM&app=desktop 

Miłej zabawy       
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