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Propozycje zabaw: Słuchanie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych.

Propozycje zabaw muzycznych: Zabawy przy piosence Znaki wielkanocne.

Przebieg: 
1. Zagadki słuchowe – O czym mowa? (Załącznik 1)

 Rodzic  opisuje  przedmioty  związane  z  Wielkanocą.  Dziecko  odgaduje,  o  którym
przedmiocie jest mowa, np. koszyczek, baranek, palemka, pisanka.

2. Słuchanie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych.
 Jajko to znak wszelkiego początku narodzin i zmartwychwstania. Dzielimy się nim

przed rozpoczęciem śniadania, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa
Bożego. W ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby, chroniło przed
pożarem, zapewniało urodzaj w polu i w ogrodzie, a nawet powodzenie w miłości. Z
jajka wykluwa się kurczątko, które jest symbolem nowego życia.

 Pisanki dawano w podarunku, jako dowód życzliwości i sympatii.
 Chleb jest  podstawowym  pokarmem  człowieka.  Dzielenie  się  nim  i  wspólne

spożywanie  jest  od  najdawniejszych  czasów  znakiem  przyjaźni,  życzliwości  i
poczucia wspólnoty.

 Palemka miała  chronić ludzi,  zwierzęta,  domy przed ogniem, czarami  i  złem tego
świata. Niezwykłą moc daje jej gałązka wierzby – drzewa najwcześniej okrywającego
się zielenią.

 Mazurki przywędrowały  do  nas  z  kuchni  tureckiej.  Kunsztownie  lukrowane  i
dekorowane bakaliami, przypominają wyglądem maleńkie tureckie dywaniki.

 Chrzan, a także przyprawy – pieprz i sól, święci się, aby pamiętać o gorzkiej Męce
Chrystusa.  Dawniej  śniadanie  wielkanocne  rozpoczynało  się  od  zjedzenia  całego
korzenia chrzanu, żeby ustrzec się od bólu zębów i brzucha.

 Baranek z  czerwoną  chorągiewką  ze  złotym  krzyżem  symbolizuje  Chrystusa
Odkupiciela.  Stawiano  go  pośrodku  stołu,  żeby  podczas  wielkanocnych  biesiad  i
uciech wierni nie zapomnieli o religijnym charakterze świąt.

 Kiedy gospodynie wypiekały  baby drożdżowe,  kuchnia musiała  być  zamknięta  na
klucz. Ktoś oby bowiem mógłby zaszkodzić rosnącemu ciastu głośną rozmową albo
złym wzrokiem. Wyjętą z pieca babę kładziono na poduszki i do chwili ostygnięcia
przemawiano do niej szeptem. 

 Zajączek  obwieszcza  wiosenną  odnowę.  Kiedyś  jego  wizerunek  kojarzono  z
grzesznikami, którzy odbyli oczyszczającą pokutę. Potem zaczął obdarowywać dzieci
łakociami i prezentami.

3. Zabawa Ciepło, zimno.
 Rodzic  chowa przedmiot  związany  z  Wielkanocą,  a  dziecko  odszukuje  przedmiot

słuchając haseł rodzica: ciepło – zimno.
4. Karta pracy, cz.3, s.73 (Załącznik 2)



Zabawa muzyczna
1. Ćwiczenia ruchowe przy dowolnej muzyce. Marsz, skoki obunóż, poruszanie się po kole
krokiem dostawnym.
2. Ćwiczenia oddechowe Baranek.

 Dziecko  zajmuje  miejsce  przy  stole.  Przed  dzieckiem  znajduje  się  wcześniej
przygotowany szablon baranka. Obok baranka rodzic umieszcza małe kawałki białego
papieru. Dziecko za pomocą słomki przenosi kawałki papieru na szablon baranka. Nie
pomaga sobie rękami.

3. Zabawa rozwijająca reakcję na zmiany tempa – Kolorowe pisanki.
 Rodzic klaszcze w dłonie w umiarkowanym tempie. Dziecko trzyma pisankę przed

sobą, blisko ciała i maszeruje.
 Rodzic klaszcze w dłonie w szybkim tempie. Dziecko wyciąga przed siebie ręce, w

których trzyma pisankę, i biegnie drobnymi krokami po okręgu.
 Rodzic  klaszcze  w  dłonie  w wolnym tempie.  Dziecko  unosi  ręce  w górę,  trzyma

pisankę nad głową i stawia duże kroki w dowolnych kierunkach.
 Rodzic pociera dłonią o dłoń. Dziecko umieszcza szablon pisanki na podłodze – przed

sobą.
4. Zabawa przy piosence Znaki Wielkanocne, połączona z grą na „instrumentach”.
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

 Rodzic  przygotowuje  dziecku  dowolne  przybory  kuchenne,  które  zostaną
wykorzystane jako instrumenty. 

 Dziecko gra na „instrumentach” w rytm melodii piosenki.

Załącznik 1

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U






Załącznik 2




