
Wtorek 30.03.2021 

Temat: Wielkanocne zwyczaje.  

 

1. „Wielkanocne zwyczaje” – rozmowa z 

dzieckiem na podstawie wiersza 

„Wielkanocne zajączki” M. Lewickiej. 

Wyróżnianie elementów charakterystycznych 

dla Świąt Wielkanocnych. 

Pytał raz zająca zając, 

Kręcąc noskiem i wzdychając: 

„Powiedz, drogi przyjacielu, 

Wszak na rzeczach znasz się wielu, 

Co dać dzieciom na Wielkanoc: 

Czy marchewkę, świeże siano, 

Pęk sałaty lub kapustę? 

Martwię się już tak od szóstej!”. 

A przyjaciel tak mu powie: 

„Po co tracić czas i zdrowie! 

Schrup marchewkę lepiej sam, 

Bo ja inny pomysł mam. 

Zajączkowa niespodzianka 

Wielkanocna to pisanka! 

Sposób prosty, mówię z góry: 

Trzeba jajko wziąć od kury 

I na twardo ugotować. 

Gdy ostygnie, pomalować, 

W kwiatki, kropki, kreski, szlaczki. 

Ej, ucieszą się dzieciaczki! 

Napisz jeszcze swe życzenia –  

Wielkanocne pozdrowienia. 

Wszystko już kolego wiesz, 

Więc do pracy teraz spiesz”. 

Pomknął ucieszony zając 

Ważne słowa powtarzając. 

A w świąteczny ciepły ranek 

Wszystkie dzieci roześmiane 

Otrzymały niespodzianki: 

Dyngus, bazie i pisanki. 

Wraz z żółtymi żonkilami 

Mała kartka z życzeniami: 

Niechaj dziś do wszystkich dzieci 

Wielkanocne słonko świeci. 

Dla starszaka i dla brzdąca 

Pozdrowienia od ZAJĄCA. 

  



 

Dziecko odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu:  

Jaki kłopot miał zajączek? Jaką rade dał mu kolega? Jak robi się pisanki? Jakie 

niespodzianki dostały dzieci w wielkanocny poranek?.  

Następnie pytamy dziecko o skojarzenia ze Świętami Wielkanocnymi (np. 

zajączek, kurczaczek, pisanka, Lany Poniedziałek, palma, koszyczek itp.).  

Rodzic może podawać skojarzenia fałszywe, wtedy dziecko dopasowuje 

odpowiednio skojarzenie (np. choinka, bałwan i inne). 

2. Taniec wielkanocnego zajączka, teraz pora rozruszamy całe nasze ciało. 

Piosenka w języku angielskim. Dzieci naśladują taniec zajączka, miłej zabawy :) 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc  

Skoro już troszkę się poruszaliśmy to teraz czas na pracę :)  

3. „Zwyczaje wielkanocne” - film na temat zwyczajów wielkanocnych.  

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

Palma wielkanocna, pisanki, święcenie pokarmów, śniadanie wielkanocne, 

szukanie zajączka, śmingus dyngus. Porozmawiajcie na temat tych zwyczajów. 

Czy w Waszym domu wygląda to podobnie? Może jest jeszcze jakiś zwyczaj o 

którym warto wspomnieć? 

4. A teraz czas na Kartę Pracy nr 1. 

Zadaniem dziecka jest pokolorowanie pisanki zgodnie z instrukcją. Niech dziecko 

spróbuje przeczytać wyrazy ukryte w pisance. POWODZENIA! ☺ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA


Karta Pracy nr 1

 

 



Karta Pracy nr 2 

Zadaniem dziecka jest policzyć pisanki, zapisać odpowiednią cyfre w okienkach i 

pokolorować takie same pisanki jednakowo.  

 


