
środa – 31.03.2021 r. 

Temat dnia: TRADYCJE WIELKANOCNE 

 

 
Zadanie 1. 

Wspólnie z rodzicami obejrzycie film „TRADYCJE WIELKANOCNE” 

https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg&t=413s 

 

QUIZ WIELKANOCNY 

Obejrzeliście już film, więc teraz zapraszamy was do sprawdzenia wiedzy na temat świąt. 
Waszym zadaniem jest wskazanie prawidłowej odpowiedzi.  

Mamy nadzieję, że sobie świetnie poradzicie i znacie odpowiedzi na wszystkie pytania. 

Powodzenia! 

QUIZ WIELKANOCNY 

Pytanie 1.  

Kraszanki, pisanki to: 

1. Rodzaj palmy                                                            2.   Nazwa ciasta  

2. Nazwa potraw wielkanocnych                       4.   Nazwa jajek           

Pytanie 2. 

Wielkanoc to Święto: 

1. Stałe – co roku obchodzimy je w tym samym terminie, tak jak Boże Narodzenie ma 

stałą datę  

2. Ruchome – co roku zmienia się data tych świąt 

Pytanie 3.  

W czym niesiemy pokarm do święcenia: 

1. W skrzynce                                        2.    W rękach 

2. W koszyku                                         4.    W pudełku 

 

https://www.youtube.com/watch?v=giRwxyKTXcg&t=413s


 

Pytanie 4. 

Którego pokarmu nie wkładamy do koszyka wielkanocnego: 

1. Jajek                                                   2.   Kiełbasy 

3,   Chleba                                               4.   Jabłka 

Pytanie 5. 

Gdzie święcimy palmy: 

1. W domu                                             2.   Na podwórku 

3,   W Kościele                                        4.   Przy drodze 

Pytanie 6. 

Zdanie „W Święta Wielkanocne śpiewamy kolędy” to: 

1. Prawda                                              2.   Fałsz 

Pytanie 7.  

Czym dzielimy się w Święta Wielkanocne składając sobie życzenia: 

1. Niczym się nie dzielimy                                2.   Opłatkiem 

  3,    Święconym pokarmem z koszyka – jajkiem 

Pytanie 8.  

Lany Poniedziałek to inaczej: 

1. Mokry poniedziałek                           2.   Dzień wody 

3,   Śmigus – dyngus 

Pytanie 9. 

Ile dni trwa Wielkanoc: 

1. Jeden                                                 2.   Dwa  

3,   Trzy                                                   4.   Cztery 

Pytanie 10. 



Dni tygodnia, w które obchodzimy Święta Wielkanocne to: 

1. Poniedziałek i wtorek                                    2.    Piątek i sobota 

3,   Niedziela i poniedziałek                    4.    Środa i czwartek. 

 

Zadanie 2. 

Zabawa ruchowa do piosenki „Zając” 

Teraz zapraszamy dzieci do zabawy ruchowej przy piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=4u4Jh7n0FDg 

Zadanie 3. 

Praca plastyczna: 

Wykonanie albumu Zwyczaje wielkanocne. 

Potrzebne będą białe kartki, różne czasopisma, materiały promocyjne np. ulotki, reklamy, 

nożyczki, klej, dziurkacz, kawałek wstążki, kredki. 

Dzieci wycinają z dostępnych materiałów obrazki przedstawiające zwyczaje wielkanocne. 

Naklejają je na kartkach, które następnie za pomocą dziurkacza i wstążki (ewentualne kleju) 

łączą w książeczkę.  

W drugiej wersji dzieci mogą narysować na stronach książki ilustracje przedstawiające 

zwyczaje wielkanocne 

. 

Zadanie 4. 

Puzzle wielkanocne.  

Inną propozycją jest wykonanie puzzli wielkanocnych, do których będziemy potrzebować 

kredek, pisaków lub farb oraz nożyczek.  

Dziecko rysuje na kartce obrazek związany z Wielkanocą, następnie rodzic na odwrocie 

kartki wyznacza linie do pocięcia obrazka na części (od 6-10 w zależności od umiejętności 

dzieci). Dziecko rozcina obrazek po liniach, a następnie składa go w całość.  

 



Zadanie 5. 

 

Przedświąteczne porządki. 

Okres przedświąteczny to okres przygotowań. Zachęcamy wszystkich do aktywnej 

współpracy czyli wspólnych porządków. Warto zaangażować dziecko w pomoc przy 

sprzątaniu w taki sposób, aby odczuwało nie tylko dumę i satysfakcję z wykonanej pracy, ale 

również świetnie się przy tym bawiło.  Biorąc udział we wspólnych pracach, dzieci nie tylko 

pomagają, ale również uczą się samodzielności i dbania o porządek. 

Zadanie 6. 

 

Powtórzmy liczenie w zakresie 10 -ćwiczenia w liczeniu. 

Chętni liczą do 20. 

https://www.youtube.com/watch?v=F-sI47-IBJw 

 

Zadanie 7. 

• dobranie liter wielkich i małych w pary, 

• czytanie liter i wyszukiwanie przedmiotów zaczynających się daną głoską, 

• układanie sylab, wyrazów z liter przez dzieci, 

• odczytywanie ułożonych (przez rodzica) wyrazów itd.  

Dodatkowo możecie wykonać kartę. 

 

Zadanie 8. 

Historia kurczaka: 

Na początku odgadnijcie zagadkę: 

Gdy skorupka pęka,  

wychodzi z jajeczka. 

Wygląda jak żółta 

Puszysta kuleczka. (kurczak) 



Kurczak jest jednym z symboli Świąt Wielkanocnych, dlatego zapraszamy teraz do obejrzenia 

filmu pt. „PROJEKT KURCZAKI na Wielkanoc – klucie jajek”, dzięki któremu będziecie 

mogli zobaczyć jak wygląda wykluwanie się kurczaków z jajek. 

https://www.youtube.com/watch?v=eb_m4Pd_Mrc&t=29s 

 

                                                                                                  Pozdrawiamy  

                                                                                                  Ciocia Mariola i Ciocia Gosia ☺☺☺ 
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