
                WIELKANOCNE  TRADYCJE 

 

 

 

       Dzień dobry Króliczki !!! 

       Wy już chyba wiecie jakie święto idzie do nas wielkimi krokami? 
       Oczywiście -  ŚWIĘTA WIELKANOCNE !!! 
 
      Wiemy, że bardzo lubicie zagadki, więc uważnie słuchajcie,  zaczynamy: 
 
 

 Po podwórku raźno człapie i pazurem w ziemi drapie. Kto to? Kura. 
 W święta zwykle biały na stole leży, na nim srebrne sztućce i piękne 

talerze. Co to? Obrus. 
 Jest zawsze jeden w całym kurniku. O świcie pieje kukuryku! Co to? 

Kogut. 
 Pleciony ze słomy albo z wikliny. W święta do kościoła go zanosimy. Co 

to? Koszyczek wielkanocny. 
 Choć już święta blisko, wiatr na dworze dmucha. Na talerzu, w domu 

kiełkuje... Rzeżucha.  
 Na wielkanocnym stole to ona króluje. Polana słodkim lukrem i gościom 

smakuje. Co to? Baba wielkanocna. 
 
 
 

https://mamotoja.pl/jak-udekorowac-koszyczek-wielkanocny-zdjecia,wielkanoc-artykul,30874,r1p1.html
https://mamotoja.pl/wyhoduj-rzezuche-razem-z-dzieckiem,wielkanoc-artykul,8150,r1p1.html
https://mamotoja.pl/przepis-na-babke-wielkanocna,przepisy-przepis,9430,r2.html


      Obejrzyjcie wspólnie z rodzicami, ilustracje przedstawiające symbole 
      Wielkanocne – porozmawiajcie   w  jaki  sposób  będziecie obchodzić  
      święta w domu . 
 
             SYMBOLE WIELKANOCNE:                                           

                                       

                                         

          

  

 

             



            

 

             

 

  Obejrzyjcie film o tradycjach wielkanocnych z serii – EDUKREDKA:  

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

 

Czas na zabawę, trzeba się trochę poruszać, pamiętacie przecież-  

 
RUCH TO ZDROWIE: )        

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


                              
                                                                            

 

Tor przeszkód 

Nie znam dziecka,  które  nie uwielbiałoby toru  przeszkód!   Do jego 

wykonania wykorzystajcie to co macie w domu. Mogą to być wielkie kartony 

przez  środek,  których trzeba się  przeczołgać,  poduszki, po których trzeba  

skakać,  butelki,  które  należy  omijać czy krzesła, na które trzeba się wspinać! 

( zaproście rodziców do wspólnej zabawy) 

    Najwyższy czas popracować przy stoliku, otwórzcie swoje Karty Pracy – 

„Nowa Trampolina sześciolatka 4” na stronie 50. W tym miejscu Proszę 

waszych Rodziców o przeczytanie polecenia zadania nr 1. 

                                           



      

                             
 
 



                                   
 
I jeszcze jedno zadanie: poproście rodziców o wydrukowanie obrazka 
z pisanką     wielkanocną  i  wyklejcie   białe   kółeczka    odpowiednim kolorem  
plasteliny.   Miłej  zabawy  i  pracy -  nasze  Króliczki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
         
 Oczywiście pamiętajcie o dokładnym myciu rąk, w ten sposób    chronimy się 
przed wirusami i bakteriami.                     
 

  https://www.youtube.com/watch?v=YSP6fkV2Myo 

 

Źrodło: Przedszkolankowo -  Przedszkolankowe inspiracje                                                  

                                                  Opracowała: Beata Klepacka 

https://www.youtube.com/watch?v=YSP6fkV2Myo

