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TEMAT:  CO SIĘ KRYJE W ŚWIĘCONCE? 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ 

CELE OGÓLNE: utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki; identyfikowanie i 

podawanie nazw emocji 

 

1. „Co włożysz do koszyczka?” – omówienie tradycji obchodzenia Wielkiej Soboty, 

selekcja materiału, poszerzanie słownika, doskonalenie analizy słuchowej, zapoznanie z 

symboliką potraw w święconce. Rodzic pyta dzieci, jak obchodzi się Wielką Sobotę i co 

zabiera się do kościoła. Stawia przed dzieckiem koszyk wielkanocy, a na dywanie rozsypuje 

zdjęcia różnych pokarmów. Wśród zdjęć znajduje się siedem pokarmów, które powinny 

znaleźć się w koszyczku (chleb, jajko, ser, wędlina, chrzan, ciasto, sól). Dzieci mają podać 

nazwy wszystkich produktów oraz włożyć  do koszyczka tylko te, które powinny znaleźć się 

w święconce. Gdy dziecko wkłada zdjęcie do koszyka, mówi głośno nazwę produktu i dzieli 

ją na sylaby. Rodzic krótko wyjaśnia znaczenie poszczególnych potraw w koszyczku: 

–chleb – symbolizuje ciało Pana Jezusa, a także dobrobyt 

–jajko – to symbol życia i zwycięstwa nad śmiercią, podzielenie się jajkiem miało umacniać 

więzi rodzinne 

– wędlina – miała zapewnić płodność i zdrowie 

– sól – to symbol oczyszczenia, miała chronić przed złem 

– ser – ma zapewnić rozwój stada zwierząt domowych 

– ciasto (babka) – symbolizuje umiejętności i doskonałość 

 



 

 

 



 

 

 



2.„Zbieraj jajka” – zabawa ruchowa z elementem liczenia 

Rodzic (pod nieobecność dziecka) rozkłada po pokoju piłeczki/kulki zrobione z kartek  
w różnych kolorach lub najlepiej plastikowe jajka. Zadaniem dziecka jest odszukać je i włożyć 
do koszyczka zanim rodzic policzy do 10. 
 
3. Praca z KP3.35 – doskonalenie sprawności manualnej, ćwiczenie logicznego myślenia, 
cechy wielkościowe. 
 
4. Blok zajęć o emocjach – zadowolenie i niezadowolenie. 
 Rodzic rozmawia z dziećmi, zadaje im pytania: Co to znaczy czuć zadowolenie? W jakich 
sytuacjach można być zadowolonym? Co to znaczy być niezadowolonym? W jakich 
sytuacjach można się tak czuć? Jakie są te uczucia – przyjemne czy nieprzyjemne? Które z 
tych uczuć towarzyszy wam podczas oczekiwania na Wielkanoc? Dlaczego się tak czujecie?  

 

PROPOZYCJE ZABAW POPOŁUDNIOWYCH 

 
 

1.„Pisanki zająca” –ilustracja ruchowo-muzyczna  wiersza.  

Przebieg: 

Słuchanie wiersza. „Pisanki zająca” – 

  

Zając szuka pisanek, 

- gdzieś w tym miejscu były. 

Przecież wczoraj dwie kurki, 

jajka zostawiły. 

Sam pisanki malowałem 

w kropki kolorowe. 

Żółte kwiatki oraz kreski 

i liście brązowe. 

Aż tu nagle ktoś wychodzi – 

dwa kurczaczki drobne. 

Do pisanek zająca, 

wcale niepodobne. 

  

Wypowiedzi dzieci na temat treści wiersza. 

  

Ilustracja muzyczno-ruchowa  wiersza. 



Zając szuka pisanek, gdzieś w tym miejscu były – dzieci składają ręce w lornetkę, rozglądają 
się na boki 
  
Przecież wczoraj dwie kurki jajka zostawiły – pokazują 2 palce, głośno wołają ko, ko. 
  
 Sam pisanki malowałem, w kropki kolorowe – lekkie uderzanie palcami o kartkę. 
  
Żółte kwiatki oraz kreski, i liście brązowe – pociąganie palcami po kartce. 
  
Aż tu nagle ktoś wychodzi, dwa kurczaczki drobne – tupanie nogami. 
 
Do pisanek zająca, wcale niepodobne – uderzają łyżkami stołowymi,  jedna o drugą 
 
 2. „Pamiątki z wielkanocnego śniadania” – praca plastyczna z masy solnej, wykonanie 
wielkanocnych prezentów dla rodziny. Do przeprowadzenia zadania jest potrzebna masa 
solna. Dzieci formują ją w kształt płaskiego owalu. Odciskają w medalionie swoją dłoń. Rodzic 
wycina w każdym medalionie dziurę poniżej odcisków palców. Po wypaleniu medalionów do 
środka dziury dzieci wklejają własne zdjęcie. Dorysowują do odcisku kciuka oko i grzebień 
kury. Pod zdjęciem dorysowują kurze nogi. 
• masa solna, zdjęcia dzieci, flamastry 
3. „Lubimy pomagać w świątecznych porządkach” – prosimy dziecko, by aktywnie 
uczestniczyło w świątecznych przygotowaniach. Rodzic proponuje dziecku: ścieranie kurzy ze 
stołu, półki-wilgotną chusteczką; porządkowanie swoich zabawek, podlewanie zielonego 
ogródka (wysianej rzeżuchy, owsa, kwiatów w doniczce). 

Pozdrawiam cieplutko i życzę dobrej zabawy   
 

 
 


