
TEMAT TYGODNIA: 
Święta, święta, biją dzwony. 

Cele Ogólne: poznanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt 

wielkanocnych; nazywanie elementów stołu wielkanocnego ;uwrażliwianie na tradycję. 

 

Witajcie ,,BIEDRONECZKI’’ 

Przygotowałam dla Was kilka zabaw i zadań na nadchodzący tydzień. 

1.,,Jajko’’-Do zabawy zapraszamy rodziców i rodzeństwo jeżeli mamy .Siadamy naprzeciwko siebie 

(pośrodku leżą kolorowe mazaki),z ręki do ręki podajemy sobie styropianowe jajko, recytując 

rymowankę. Uczestnik zabawy, który dostał jajko na hasło: trzy!-ozdabia je, rysując na nim 

mazakami trzy dowolne kropki. Zabawę kontynuujemy do momentu, aż jajko będzie całe ozdobione. 

JAJKO-Marlena Szeląg 

Zwykłe jajko krąży w kole 

I narzeka na swą dolę. 

Chce na święta być pisanką, 

Kolorową nakrapianką. 

Gdy dostaniesz jajko ty, 

Rysuj na nim kropki trzy! 

 

2. „Wielkanocny stół”-słuchanie wiersza i rozmowa na temat tradycji wielkanocnych. 

Wielkanocny stół już obrusem nakryty, 

W rzeżuszce baranek cukrowy ukryty. 

Na środku święconka, a w niej pisanki 

Jajka zdobione we wzorki i plamki. 

W wazonie świątecznie się prezentują 

Bazie, co kotki swe pokazują. 

Już na talerzach kiełbasa biała, 

Zalana barszczem jest prawie cała. 

A tam mazurek-wypiek świąteczny, 

Posyła babie ukłon serdeczny. 

Tuż obok talerza-jajka w nim siedzą, 

Wraz z życzeniami bliscy je zjedzą… 

Już na śniadanie goście przybyli 

-na stole symbole tradycji odkryli. 



Rodzic zadaje pytania dzieciom do wysłuchanego utworu: O jakim święcie jest mowa w wierszu? 

Czym nakryty był stół? .Co znajdowało się na świątecznym stole?. Po co na święta Wielkanocne 

szykuje się jajka? Jak myślicie, co to jest tradycja?. Czy według was jest ważna, dlaczego? Jakie 

znacie inne tradycje związane z Wielkanocą, o których nie było mowy w wierszu. 

3.,,Szykujemy wielkanocny stół’’- zabawa tematyczna - poznawanie potraw wielkanocnych, 

nauka układania zastawy przy stole.  

Rodzic pokazuje obrazki - PDF Wielkanocna kuchnia, odwołuje się do własnych doświadczeń                    

i razem z dzieckiem omawia elementy wielkanocnego stołu, mówi, że prezentowane potrawy jadamy 

podczas świąt Wielkiej Nocy.  Następnie rozkłada na dywanie obrus. Dziecko układa na nim zastawę: 

talerzyki, widelce, filiżanki dla każdego. Siadają wokół obrusu. Rodzic dopytuje, czego brakuje na 

stole, można wykorzystać obrazki z wielkanocnymi potrawami. Rodzic opowiada o tych potrawach, 

zwracając szczególną uwagę na potrawy z jajek, podstawowego składnika dań wielkanocnych. 

Dopytuje dziecko o ich ulubione dania. Należy podkreślić, że Wielkanoc to święto kolorowe                              

i barwne, dlatego oprócz jedzenia królują na stołach wszelkie ozdoby (dziecko uzupełnia stół                                

o ozdoby jeżeli są dostępne). Teraz proponuję zabawę w kole, jeżeli jest więcej domowników, jest 

więcej frajdy😊: siedzimy w kole, Rodzic podaje jajko na łyżce, które podawane z rąk do rąk musi 

do niego wrócić. Wszyscy starają się, by jajko nie wypadło z łyżki. 

4. „Co to jest tradycja?” – przybliżenie znaczenia słowa tradycja. 

Rodzic przypomina dziecku słowo „tradycja” i wyjaśnia je. 

Tradycja to jest zbiór wszystkich naszych zachowań, zasad, które wciąż powtarzamy, na przykład, 

co roku w święta. Lubimy je. One nas charakteryzują, łączą. Przekazujemy je z pokolenia na 

pokolenie. To znaczy, że o jakiejś tradycji dowiadujecie się np. od waszych 

rodziców, a oni dowiedzieli się o niej od waszych dziadków. Tradycją jest np. święcenie koszyczków 

wielkanocnych. 

Czy dziecko zna inne tradycje? (dzielenie się jajkiem, robienie palm, składanie życzeń). 

 

 


