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Dzień dobry drogie dzieci. Witam Was serdecznie w ten wiosenny dzionek. Mam nadzieję, że 

dobre humory Was nie opuszczają ☺ przed nami niezwykły tydzień. Tydzień przygotowań do 

Świąt Wielkanocnych, mam nadzieję, że pomimo licznych zajęć znajdziecie trochę czasu na 

wspólną zabawę.       

                                               

                                                                                                                                                 

Gotowi? W takim razie zaczynamy. 

Część I 

1. Na początku trochę się poruszamy przy dobrze Wam znanej piosence. 

https://youtu.be/OmAZquWgp9A 

 

2. Wspaniale. Przygotujcie teraz proszę kartkę, nożyczki i usiądźcie wygodnie. Kartkę 

połóżcie przed sobą poziomo (dłuższym bokiem do siebie) i ponacinajcie ją w kilku 

miejscach, tak by powstały („frędzelki”). Uważajcie by nie przeciąć kartki do końca. 

Jesteście gotowi? 

Trzymajcie teraz kartką przed buzią i delikatnie na nią dmuchajcie. Poruszyła się 

Wasza firaneczka?  

Wdech noskiem – wydech buzią. Spróbujcie dmuchać długo i delikatnie.  

Część II 

Święta Wielkanocne już coraz bliżej. Chciałabym abyście posłuchali przez chwilę na temat 

tradycji wielkanocnych. 

Prezentacja 

Wielkanoc.mp4
 

Zabawa prawda – fałsz. Posłuchajcie kilku zdań, gdy będzie ono prawdziwe – wstańcie, gdy 

uznacie, ze zdanie jest fałszywe – usiądźcie. 

https://youtu.be/OmAZquWgp9A


1. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 

2. Jednym z wielkanocnych symboli jest palemka. 

3. Do koszyczka wielkanocnego wkładamy min jajka, baranka, wędlinę i chrzan. 

4. Śmigus – dyngus to zwyczaj obdarowywania się cukierkami. 

Czy wiecie jakie potrawy powinny znaleźć się na wielkanocnym stole?  

Tradycyjną wielkanocną potrawą jest żurek podawany z jajkiem i kiełbaską. Na 

wielkanocnym stole nie może również zabraknąć jajek, wędlin i chrzanu. Oczywiście nie 

zapominajmy też o słodkich pysznościach. Ciasta, które przygotowuje się na te święta to 

mazurek i baba wielkanocna.  

            

 

             

 

                                           

 



Przy którym stole zasiądziemy do wielkanocnego śniadania? 

Stół nr 1 

 

 

Stół nr 2 

 



Stół nr 3 

 

 

Który stół wskazaliście?  

Doskonale ! To stół nr 2. 

 A jakie są Wasze ulubione wielkanocne potrawy?  

Część III 

Jedną z wielkanocnych tradycji jest ozdabianie jajek. Oto dwa sposoby na niezwykłe pisanki. 

Pierwszy to malowanie jajek kapustą i cebulą a drugi to jajka w rajstopkach       ciekawe, 

który bardziej Wam się spodoba. 

1. https://www.youtube.com/watch?v=zuKuqQJ0yrs 

2. https://www.youtube.com/watch?v=xCO1Z1hdtCM 

 

Bawcie się dobrze.  

Pozdrawiam  

Aldona P.  
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