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                Temat dnia: Wielkanocne tradycje naszego regionu? 

 

Dzień dobry Motylki! 

Witamy Was serdecznie w drugim dniu pracy zdalnej. 

„Wielkanocne tradycje” – zabawy dydaktyczne, rozmowy z dzieckiem na podstawie 
wysłuchanej piosenki i obejrzanego filmu. 

1. Na początek proponuję wysłuchania piosenki która przypomni Wam tradycje 
wielkanocne. 

https://youtu.be/KyeLlFX0p2g 

 

2. Obejrzyjcie film edukacyjny „Tradycje i zabawy wielkanocne” 

https://youtu.be/DgjNcFKnY7U 

 

https://youtu.be/KyeLlFX0p2g
https://youtu.be/DgjNcFKnY7U
https://www.youtube.com/embed/KyeLlFX0p2g?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/DgjNcFKnY7U?feature=oembed


3. „Świąteczne tradycje” – porządkowanie elementów. 

Dzieci mają przed sobą ilustracje przedstawiające elementy oraz zwyczaje charakterystyczne 
dla świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy (pisanki, ryba, mazurek, jajka, choinka, bombki, 
sprzątanie domu, chodzenie z kogutkiem, śmigus-dyngus, stukanie się jajkami, malowanie 
pisanek, koszyk, baranek, palmy itp.) oraz napis Wielkanoc. Mają za zadanie odłożyć te, które 
nie pasują do Świąt Wielkanocnych, a pozostałe ułożyć dookoła napisu i uzasadnić swój 
wybór. 

Zdjęcia do pobrania i wydruku w zał ączniku:  

4. „Wielkanoc to…” – zabawa językowa. 

 Dziecko kończy zdanie Wielkanoc to… tak, by miało co najmniej 4 wyrazy. R.  kontroluje 
liczbę wyrazów, licząc je. Jeśli jest mniej niż 4, mówi: Mało, a dziecko musi uzupełnić 
zdanie. 

5. „Wielkanocne zgadywanki” – zabawa słuchowa. 

R. zakrywa zdjęcia z poprzedniej zabawy chustką. Dziecko losuje 1 z nich i nie pokazując, co 
na nim jest, mówi jego nazwę z podziałem na sylaby i głoski. R odgaduje nazwę. Następnie 
dziecko układa wyraz z liter. Chętni mogą  ułożyć  zdanie z podanym wyrazem 

6. WF Dla Dzieci Online #7 - Treningi dla Twojego Dziecka w Domu 

https://youtu.be/LVSMZjOwcTQ

 

7. Praca z KP3.50 – czytanie wyrazów, wycinanie, budowanie wypowiedzi na temat 
tradycji wielkanocnych regionalnych i ogólnopolskich 

Karta pracy do pobrania w załączniku 

 

https://youtu.be/LVSMZjOwcTQ
https://youtu.be/LVSMZjOwcTQ
https://www.youtube.com/embed/LVSMZjOwcTQ?feature=oembed


II. Zabawa plastyczna z piosenką 

1. Słuchanie piosenki ,,Pisanki” ( sł.K. Różecka, muz. F. Leszczyńska) 

Pisanki, pisanki 

jajka malowane. 

Nie ma Wielkanocy 

bez barwnych pisanek. 

Pisanki, pisanki 

jajka kolorowe. 

Na nich malowane 

bajki pisankowe.    

Na jednej kogucik, 

a na drugiej słońce. 

Śmieją się na trzeciej 

laleczki tańczące. 

Na czwartej kwiateczki, 

a na piątej gwiazdki. 

Na każdej pisance 

piękne opowiastki. 

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8  

2.Odpowiedz na pytania a następnie wykonaj ilustrację do piosenki ( możesz narysować 
lub namalować farbami). 

- co było namalowane na pierwszej pisance? 

- co było namalowane na drugiej pisance? 

- co było namalowane na trzeciej pisance ? 

- co było namalowane na czwartej pisance? 

- co było namalowane na piątej pisance? 

Pisanki do pobrania w załączniku 

Chętnie obejrzę Wasze prace plastyczne. Bardzo proszę rodziców o przesłanie 
wykonanych prac na mojego messengera. Prace zostaną umieszczone na naszej grupie 
„Motylki” 

Na koniec proponuję Wielkanocną grę.     https://pl.pinterest.com/pin/606789749767980256/                  
Pozdrawiam Ciocia Monika 

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8
https://pl.pinterest.com/pin/606789749767980256/

