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Witajcie Leśne ludki i Wasze Rodzinki w Wielki Piątek 

 

Kochane dzieci! Wielkimi krokami zbliżają się święta wielkanocne. Dzisiejszy dzień 

poświecimy na ... porządki! Lubicie porządki? Oj nie słyszę? Niektórzy z Was 

odpowiedziały "tak" bardzo ciuchutko ;-) Przed Wami klika zabaw, które mam nadzieję 

przyniosą Wam dużo radości! 

 

 
 

Temat tygodnia: WIELKANANOC 

Temat dnia: WIELKANOCNY KOSZYCZEK 

 

 

Cele zajęć:  

- poznawanie sposobu przygotowania wielkanocnego koszyczka, 

- zapoznanie  z symboliką święconych potraw,  

- zapoznanie dzieci z utworami świątecznym 

- zaspakajanie potrzeb ekspresji twórczej i odtwórczej, rozwijanie wyobraźni muzycznej 

Edukacja: społeczno-przyrodnicza i muzyczna 

Zaczynamy... 

 

1.Powitajmy się słowami naszej piosenki (możecie ilustrować ją dowolnym ruchem z 

apaszką lub chusteczką). 

https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0 

 

2. A teraz zagadka: 

Święta, Święta nadeszły! 

Wstawajmy! Już rano! 

Podzielmy się jajeczkiem, 

Bo dziś przecież… (Wielkanoc) 

 

3. Dokończ zdanie:  

"Porządki są potrzebne, bo..." 

https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0


4. „Co w świątecznym koszyku?”- rozmowa o znaczeniu potraw. Przyjrzyjcie się co 

znajduje się w wielkanocnym koszyczku, a następnie Rodzice wyjaśnią jakie jest ich 

znaczenie   

 

 

- Baranek- zwycięstwo Chrystusa, który jak ofiarny baranek oddał swoje życie za ludzi, by 

następnie zmartwychwstać i odnieść zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią; 

- Jajka- symbol życia; 

- Kiełbasa- symbol zdrowia; 

- Chleb- symbol dobrobytu i szczęścia, symbol Ciała Chrystusa; 

- Sól- symbol oczyszczenia; 

-Chrzan- symbol siły fizycznej i zdrowia, gorycz męki Chrystusa; 

 

5. Zabawa ruchowa „Przedświąteczne porządki”. Naśladujcie czynności przedstawione na 

obrazkach. 



 

 

6. „W koszyczku wielkanocnym”- zabawa dydaktyczna.  

Obejrzyjcie ilustracje przedstawiające różne przedmioty, nazwijcie je i powiedzcie, które to 

elementy tradycyjnej święconki, a których nie wkłada się do koszyka wielkanocnego.  

 

 

7. Zabawa ruchowa z elementem skoku – „Zajączki, do norek!”  

Rodzic włącza piosenkę i co jakiś czas zatrzymuje utwór. Dzieci – zajączki – układają w 

dowolnych miejscach pokoju złożoną na pół gazetę – norki. Przy wybranej muzyce zajączki 

skaczą po łące – pokoju– w różnych kierunkach, omijając norki. Podczas przerwy w muzyce 

zajączki skokami udają się do swoich norek. 



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

Posłuchaj kilka piosenek wielkanocnych i spróbuj śpiewać z dziećmi:  

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08 

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

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c 

 

8. Posłuchajcie teraz piosenki „Święta, biją dzwony”. Na pewno sprawicie wielką radość 

swoim bliskim, gdy nauczycie się jej pięknie śpiewać i zaśpiewacie ją przy wielkanocnym 

stole. 

https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0 

 

Piosenka „Święta, biją dzwony” sł. i muz. K. Bożek- Gowik 

 

1. Ciasto pachnie na świątecznym obrusie, obrusie, 

wokół stołu się krzątają mamusie, mamusie. 

Wszyscy poważni są tego ranka, 

niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. 

 

Ref: Święta, święta biją dzwony, każdy dzwon 

jak roztańczony, tańczy, tańczy każdy dzwon, 

bim bam bom, bim bam bom. 

 

2. Szynka mruga z okrągłego półmiska, półmiska, 

tatuś chętnie by z radości zagwizdał, zagwizdał. 

Wszyscy poważni są tego ranka, 

niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. 

 

Ref: Święta, święta biją dzwony, każdy dzwon 

jak roztańczony, tańczy, tańczy każdy dzwon, 

bim bam bom, bim bam bom. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c
https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0


9. Ćwiczenia gimnastyczne 

Zakręć kołem i wylosuj ćwiczenie gimnastyczne. Może mama/tatuś wykona je razem z Tobą? 

https://wordwall.net/pl/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka 

 

Na koniec jest dla Was niespodzianka. Wiemy, że lubicie układać puzzle, dlatego na tej 

stronie znajdziecie dużo różnych puzzli zapraszamy do układania. 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/357454-wielkanoc/5x5 

 

Jutro święcenie jajek. Będzie ono inne niż zazwyczaj. 

Ale tradycję malowania jajek kultywujemy. 

Proponuję wykonanie dowolnej pisanki. Możemy jako ugotowane czy wydmuszkę 

malować farbami, oklejać bibułą, dokleić jej oczka, dodać piórka. 

Liczymy na Waszą inwencję i kreatywność…  

Mam nadzieję iż zobaczymy Wasze dzieła! 

Może pokażecie nam też swoje koszyczki ze święconką? 

 

 

Pamiętajmy o Śmigusie Dyngusie! W drugi dzień Świąt! To tyle na dziś! Pamiętajmy, by 

pomagać rodzicom w przygotowaniach do Świąt. 

 

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ I PRACĘ! 

KOCHANI, NA TE ŚWIĘTA WIELKANOCNE PRZYJMIJCIE ŻYCZENIA: 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/357454-wielkanoc/5x


Niech Wam jajeczko dobrze smakuje, 

Bogaty zajączek uśmiechem czaruje. 

Mały kurczaczek spełni marzenia 

- wiary, radości, miłości, spełnienia! 

Mokrego Dyngusa 

i od nas całusa. 

A tak naprawdę szybkiego uciekania 

W dniu wielkiego lania! 

Grażyna Poniewierska 

Arleta Cieślik 



ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

 

 





 

 


