
GRUPA VII MORSKA KRAINA 

ŚRODA 31.03.2021  

Temat: „Co kryje się w święconce” 

PROPOZYCJE ZABAW I ZADAŃ NA DZIŚ 

 

1.Ćwiczenia gimnastyczne: 

- rodzic z dzieckiem leżą na brzuchu, ręce trzymają pod głową. Na sygnał 

unoszą nad podłogą wyprostowane ręce i nogi. Po chwili wracają do pozycji 

wyjściowej. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

- dziecko i rodzic biegają w dowolnych kierunkach, uderzając piętami o 

pośladki. 

- dziecko z rodzicem stają w rozkroku i wykonują skłon do prawej nogi, prostują 

się i robią skłon do lewej nogi. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

- dziecko z rodzicem kładą przed sobą maskotkę na podłodze i przeskakują 

przez nią raz z prawej strony, raz z lewej. 

2. Omówienie tradycji obchodzenia Wielkiej Soboty –  rozmowa z dzieckiem. 

3. „Co włożysz do koszyczka?” –zapoznanie z symboliką potraw w święconce: 

https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/11/6f/16/515410502e666_o_original.jpg 

chleb- symbolizuje ciało Pana Jezusa, a także dobrobyt 

jajko- to symbol życia i zwycięstwa nad śmiercią 

wędlina- miała zapewnić płodność i zdrowie 

sól- to symbol oczyszczenia, miała chronić przed złem 

ser- ma zapewnić rozwój stada zwierząt domowych 

chrzan- ma zapewnić siłę fizyczną 

ciasto ( babka)- symbolizuje doskonałość 

4. Wykonanie karty pracy część 3. str. 35-  Dla dzieci, które nie mają kart pracy- 

propozycja w załączniku. 

https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/11/6f/16/515410502e666_o_original.jpg


5. Zabawa ruchowa „Zajączki z koszyczka” – Opis znajduje się w załączniku. 

 

ZABAWY NA POPOŁUDNIE 

 

1. Przypomnienie piosenki-,,Bajkowe pisanki” muz. Magdalena Mielnicka-

Sypko, sł. Urszula Piotrowska  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qT4hdSDVzSQ  

 

Do zajączka przyszła kurka: – Ko, ko, ko, ko – zagdakała.  

– Z koszem jajek na pisanki Mama-kwoka mnie przysłała.  

Zając podparł się pod boki: – A to ci dopiero jajka!  

Namaluję na nich tęczę i na każdym będzie bajka.  

Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe. Rozdamy je z dobrym słowem,  

Świątecznym życzeniem, Wiosennym marzeniem.  

Bajkowe pisanki, bajkowe,  

Wesołą wiodą rozmowę, że wiosna za oknem, że w dyngus ktoś zmoknie.  

Rośnie żytko jak na drożdżach I zieleni się rzeżucha,  

Pisankowych opowieści Zając słucha, kurka słucha.  

Z bukiecikiem srebrnych bazi W gości wybrał się baranek,  

A dla niego mała kurka Kosz bajkowych ma pisanek.  

 

2. Policz pisanki i narysuj odpowiednią liczbę kropek w ramkach poniżej 

zał.2 

 

 


