
WTOREK – 30.03.2021 r. 

Temat dnia: SYMBOLE ZWIĄZANE ZE ŚWIĘTAMI 

WIELKANOCNYMI 

Zadanie 1. 

Zapraszam do obejrzenia filmu edukacyjnego pt . „ Symbole wielkanocne” 
 
Https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU 
 

1. Jakie mamy symbole wielkanocne? 
2. Co symbolizuje:  baranek, jajko, chleb, wędliny, sól, pieprz, chrzan, ciasto, bukszpan, zajączek, 

kurczaczek ? 

 

Zadanie 2. 

   Zabawa dydaktyczna -   MÓJ KOSZYCZEK WIELKANOCNY. 

Rodzic stawia na środku koszyk, a obok niego kładzie różne rzeczy (chleb, pisanka, baranek, 

zajączek, wędlina, babka, sól, chrzan) oraz piłka, klocek, bombka, gwiazdka itp. Ze 

zwyczajami wielkanocnymi związane jest święcenie potraw, w Wielką Sobotę idziemy z 

koszyczkiem do kościoła, w którym znajdują się różne rzeczy. Ale czy wszystko to powinno 

być w wielkanocnym koszyku? Dziecko wybiera i wkłada do koszyczka tylko te, które 

związane są ze Świętami Wielkanocnymi. Przypomnijmy, co znaczą te symbole: 

CHLEB: W tradycji chrześcijańskiej jest najważniejszym z symboli, ponieważ przedstawia 

ciało Pana Jezusa. Chleb zawsze gwarantował pomyślność i dobrobyt. 

JAJKO: Symbol nowego, odradzającego się życia i zwycięstwa życia nad śmiercią. 

Przypomina nam, że Pan Jezus zmartwychwstał.  

BARANEK: Baranek to Pan Jezus, który oddał swoje życie za ludzi, by następnie 

zmartwychwstać i odnieść zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią. 

WĘDLINA: Jej obecność w koszyku miała zapewnić zdrowie. Była symbolem dostatku. 

SÓL: Uznawano ją za symbol oczyszczenia z grzechów. Poświęcona miała chronić przed 

złem, zepsuciem. 

CHRZAN: Symbolizuje siłę fizyczną. 

CIASTO: Symbolizowało umiejętności i doskonałość. 

BUKSZPAN: Ze względu na zielone liście, które długo zachowują świeżość po ścięciu, 

bukszpan stał się symbolem wieczności i nieustannego odradzania się natury. Oznacza wiarę 

w nieskończoność życia i nadzieję na zmartwychwstanie. 

Zadanie 3. 

PISANKI, KRASZANKI, SKARBY WIELKANOCNE...piosenki dla dzieci –improwizacja taneczna 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


Zadanie 4. 
 

Policz pisanki i wpisz odpowiednią liczbę oczek? 

 



 
 

Zadanie 5. 

Zabawa słownikowa- Określ pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach 

związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Następnie podziel je na sylaby. W 

którym wyrazie jest najwięcej sylab, a w którym jest ich najmniej.  

 
Jajko- jaj-ko (2 sylaby) pierwsza głoska- j, ostatnia głoska-o 

Palma 

Kiełbasa 

Baranek 

Kurczaczek 

Zadanie 6. 

Słowo „pisanki” rymuje się z: firanki, kołysanki, malowanki, falbanki itp. 

Podaj rymy do podanych słów według powyższego wzoru: 

 
Zajączek 

Baranek 

Jajka 

Mazurek 

 

Zadanie 7. 

Wielkanocne zagadki. Proszę, aby rodzic odczytał zagadki, a dziecko wstawiło 

ilustrację w odpowiednie miejsce- poniższy link  skopiować i wkleić  w gogle. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/9496884/religia/wielkanocne-zagadki 

 

 

 

 



Zadanie 8. 

 

 Dla chętnych rodziców i dzieci - krzyżówka  

W puste pola krzyżówki wpisz brakujące literki - symbole związane z Wielkanocą. 

 

Zadanie 9. 

 „Masażyk relaksacyjny (dzieci wykonują go rodzicom, rodzice dzieciom):  

 

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 

Śniła mu się pisanka, ta co cała jest w kropeczkach. (uderzenia paluszkami- kropki) 

Była też w paseczki. (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki. (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki. (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki. (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek) 

Cii… wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi) 

 

 

Z pozdrowieniami i uściskami: 

 

Ciocia Mariola i Ciocia Gosia ☺☺☺ 



 

 


