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Witajcie Kochanie Podróżnicy!:)  Podobały Wam się doświadczenia z jajkami? Czy ktoś z 

Was wysiał rzeżuchę? Mam nadzieję, że tak 

Coraz większymi krokami zbliżają się święta wielkanocne i właśnie nich będą dotyczyć 

dzisiejsze zabawy a ponieważ środę „spędzamy” w przestrzeni teatralno-literackiej nagrałam 

dla Was wielkanocną bajkę. Jeśli jesteście gotowi to zaczynamy 

Część I 

1. Stańcie naprzeciwko rodzica lub rodzeństwa; Wy jesteście aktorami i wykonujecie 

śmieszne ruchy a Wasz partner – Waszym lustrem. Pamiętajcie żeby zrobić zmianę 

ról.  

2. Usiądźcie teraz wygodnie i wysłuchajcie bajki, którą dla Was nagrałam. Słuchajcie 

uważnie, żebyście potrafili odpowiedzieć na pytania.  

a. Co robiło Słonko? 

b. Kogo najpierw obudziło Słonko? 

c. Dlaczego Słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka?  

 

 

 

Część II 



1. Sprawdzę teraz jak dużo wiecie na temat tradycji wielkanocnych. Opowiem Wam o 

trzech zwyczajach a Waszym zadanie jest ocenić czy mówię prawdę czy fałsz. 

a. W Wielką Sobotę przygotowujemy tzw. Święconkę. Jest to bukiecik zrobiony 

z gałązek wierzbowych, suszonych kwiatów i bukszpanu.  

Oczywiście macie rację. To fałsz. 

Święconka to nazwa pokarmów święconych w Wielką Sobotę. W wiklinowym 

koszyczku zanosimy wędlinę, chleb, sól, chrzan, baranka (np. z cukru), jajka, babę 

wielkanocną.                                                     

                                       

b. Drugi dzień świąt wielkanocnych nosi nazwę prima aprilis.  

I znów macie rację. To zdanie też jest fałszywe. Drugi dzień świąt wielkanocnych 

nosi nazwę lany poniedziałek lub śmigus – dyngus. Tego dnia można oblać wodą 

siostrę, brata, a nawet mamę i tatę 

                                     

c. Jednym ze zwyczajów wielkanocnych jest ubieranie choinki. 

Oczywiście. Choinkę ubieramy na Boże Narodzenie a na Wielkanoc malujemy 

jajka. Takie kolorowe jajka noszą nazwę pisanki. Jest bardzo wiele sposobów i 

technik malowania 

                                    



Obejrzyjcie proszę krótki film podsumowujący to o czym mówiliśmy. 

https://youtu.be/r-to1UXYMUA 

2. Spośród zamieszczonych niżej obrazków, wskażcie te, które kojarzą się Wam ze 

świętami wielkanocnymi; 

 

                                    
 

 

                                
 

 

                             
 

Ile wielkanocnych symboli udało Wam się znaleźć? Brawo!  

 

 

Część III 

Na zakończenie dzisiejszych zabaw chciałam Wam zaproponować wykonanie wierzbowych 

gałązek z papieru i waty. Może to zdjęcie będzie dla Was inspiracją   

 

 

https://youtu.be/r-to1UXYMUA


 

 

Życzę Wam Kochani miłego dnia i dobrej zabawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


