
NADCHODZI WIELKANOC 

1. Obejrzyj prezentację Zwyczaje wielkanocne. Opowiedz o zwyczajach 

wielkanocnych w Twoim domu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

 

Zajączki – zabawa ruchowa.  

Dzieci są zajączkami. Skaczą  skokami zajęczymi, na sygnał słowny lub 

dźwiękowy kulą się, zwijają się w kłębuszki i „śpią”. 

Kwoka i kurczaki-zabawa ruchowa. 

Dzieci są kurczaczkami, poruszają się swobodnie, na sygnał słowny lub 

dźwiękowy zbierają się przy kwoce. 

 

WIELKANOCNE ZAGADKI 

1. Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy być w święta, a których 

darzymy szczególną miłością i sympatią, życząc zdrowych, 

pogodnych świąt. (kartki świąteczne) 

2. Święcimy ją  na tydzień przed Wielkanocą. Jest barwna, kolorowa 

zrobiona z gałązek wierzby, bazi lub sztucznych kwiatów. (palma 

wielkanocna) 

3. Przeważnie jest biały i na stole leży. Kładą na nim sztućce, stawiają 

talerze. (obrus) 

4. Jak się nazywa jajko malowane, co na Wielkanoc się przydaje. 

(pisanka) 

5. Upleciony ze słomy, wikliny chętnie nosi owoce, jarzyny. Grzyby też 

z lasu przyniesie oraz pisanki i baranka czasem poniesie. (koszyk) 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA


6. Ma długie uszy, futerko puszyste. Ze smakiem chrupie marchewkę i 

sałaty listek. (zając) 

7. Mam czerwone nóżki, jestem żółtą kulką, a kiedy urosnę, to zostanę 

kurką. (kurczątko) 

8. Co to takiego, odgadnij mój kotku, są z wierzchu białe, a żółte w 

środku. Gdy je gotujesz, dziwy się dzieją, bo zamiast mięknąć, one 

twardnieją. (jajka) 

9. Kto potrafi mi powiedzieć, kiedy budzą się niedźwiedzie? 

Jak się nazywa ta pora roku, co ścieli dywan zielony wokół siebie. 

 ( wiosna) 

10. Zobaczysz je wiosną, gdy na wierzbach rosną. Srebrne futra mają. 

Jak się nazywają? (bazie ) 

11. W jakim dniu , czy wiecie, chociaż słońce świeci, biega po podwórku 

dużo mokrych dzieci ? (lany poniedziałek) 

 

Pamiętajcie o myciu rączek!!!! 

Sio zarazki! 

Sio zarazki z moich dłoni! 

Zaraz mydło was przegoni. 

Mycia rączek znam zalety 

tuż po wyjściu z toalety. 

Przed jedzeniem również sam 

ręce wkładam wprost pod kran, 

by obiadek smaczny był 

i bym zawsze w zdrowiu żył. 

 


