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TEMAT DNIA: ZWYCZAJE I TRADYCJE ŚWIĄTECZNE 

Zanim zabawę rozpoczniemy rączki dokładnie umyjemy.  

Kaczuszki o tym pamiętają i zawsze rączki czyste mają. 

 

 

 „Jajeczka do koszyczka”– zabawa ruchowa  

 

 
 
Dziecko otrzymuje 8 przedmiotów, w 4 kolorach, np. klocki – 2 czerwone,  
2 niebieskie, 2 żółte, 2 zielone. Na dywanie tworzymy cztery pętle w kolorach 
klocków. Dziecko  porusza się pomiędzy kolorowymi pętlami. Na sygnał rodzica: 
żółte jajeczka do koszyczka, dziecko kładzie dwa klocki we wskazanym kolorze do 
pętli w tym samym kolorze.  
 
 



 
„Zwyczaje i tradycje świąteczne” – rozmowa z dzieckiem na podstawie zgromadzonych 
przedmiotów  tj. palma, koszyczek, pisanka, bazie itp.  

 

          Na dywanie rozkładamy przedmioty związane ze świętami.  

          Zadajemy dziecku pytania. 

 

       - Jakie święta się zbliżają? 

       - Z czym kojarzą Tobie się Święta Wielkanocne? 

        - Jakie pokarmy będziemy wkładać do koszyczka? 

 

 „Święta Wielkanocne” – słuchanie wiersza Anny Bayer 

Na jarmarku palmy, 
dzbanki malowane, 
czerwone korale, 
kosze wyplatane. 
I kraszone jajka, 

drewniane koguty, 
słonko jest zmęczone, 
dzionek ten za krótki. 

 
Święta Wielkanocne, 
wesoło gra muzyka. 
Co widziało słonko, 
jeśli chcesz zapytaj. 
Co widziało słonko 
na wysokim niebie, 

jeśli je zapytasz 
może odpowiedzieć. 

 



 

 

Zadajemy dziecku pytania dotyczące treści wiersza np.

- O jakich światach jest mowa w wierszu?

- Co można było spotkać na jarmarku?

- Dlaczego dzieci oblewały się wodą?

 

„Świąteczne porządki”– zabawa ruchowa 

Dziecko naśladuje ścieranie kurzu  z szafek, które są nisko, wysoko, odkurzanie dywanu, 
zmywanie podłogi.  

 

 

 

 

 

 

Ilustracje: źródło Internet 

Zapowiedzi z dachu, 
wyścigi furmanek, 
zabawa w zbijaka, 
mokre oblewanie. 

Śmieją się chłopaki, 
śpiewają dziewczyny, 

chodzimy po dyngusie, 
Wielkanoc święcimy. 
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