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Drodzy nauczyciele 
Nasz MINI ZESTAW Wielkanoc został opracowany po to, aby przybliżyć dzieciom temat 

związany ze świętami wielkanocnymi. Zestaw jest uniwersalny i może być wykorzystany 

zarówno w grupie dzieci młodszych jak i starszych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z życzeniami sukcesów, 
radości z wykonywanej pracy 
oraz satysfakcji z jej efektów 

Przedszkolankowo.pl 
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Zalety pakietu: 
• Zestaw pomocy jest klarowny, plansze są przejrzyste, a karty pracy zostały opracowane                    

z myślą o dzieciach młodszych i starszych. 

• Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych jest cennym źródłem inspiracji, a umieszczony         

w pakiecie Poradnik ma za zadanie pomóc nauczycielowi w prowadzeniu zajęć dotyczących 

bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.  

• Dodatkowe elementy pakietu takie jak: autorski tekst wiersza, opis zabaw, pozwoli nauczycielowi 

na zorganizowanie ciekawych zajęć. 

 

Co zawiera zestaw: 

 

• Karty pracy: do pakietu zostało dołączanych 7 kart pracy. Dzięki przygotowanym zadaniom dzieci 

będą miały okazję doskonalić: umiejętność przeliczania, sprawność manualną, percepcję 

wzrokową, doskonalić analizę i syntezę sylabową oraz inwencję twórczą i logiczne myślenie. 

• Plansze demonstracyjne:  w zestawie znajdziecie 7 plansz, które przedstawiają wielkanocne symbole 

takie jak: palmę, pisanki, koszyk wielkanocny, Śmigus – Dyngus, zająca, baranka, babkę 

wielkanocną. 

• Poradnik: w którym zawarto autorski teksty wierszy, opis zabaw oraz symboli wielkanocnych. 

• Emblematy: które można wykorzystać jako pomoc podczas omawiania z dziećmi wiersza W 

wielkanocnym koszyku Igi. 

• Dodatkowe materiały: kostki do gry, emblematy pisanek, listy oraz zadania do zabawy terenowej. 
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Wiersz 
„W wielkanocnym koszyku Igi” 

Magdalena Tokarczyk 

W wielkanocnym koszyku 

smakołyków jest bez liku. 

Lecz do kszyka nie wkładamy byle czego 

wie o tym Iga z  przedszkola waszego. 

Dlatego przedszkolaki wskazówki Igi zapamiętajcie. 

I do koszyka zawsze wkładajcie: 

białą serwetkę  

przez mamę pięknie wyprasowaną 

taką elegancką, 

bo na Wielkanoc specjalnie przygotowaną. 

Następnie wkładamy  baranka cukrowego 

lub też takiego z ciasta upieczonego. 

Również wkładamy pisanki, kraszanki, jaka kolorowe 

co symbolizują życie nowe. 

Sól i pierz także do koszyka wkładamy 

i o chlebie nigdy nie zapominamy. 

Coś słodkiego także włożyć przedszkolaki nie zapominają. 

Dlatego babeczki, czekoladowe zajączki w koszyku swoje miejsce mają. 

Tłuściutkie szyneczki i kiełbaski pachnące, 

do koszyka wkładają je także małe brzdące. 

A po święceniu w żurku będą się gotowały 

i swój aromat po kuchni będą rozprowadzały. 

Lecz nie wiem czy wiecie, 

 że w niektórych regionach święconka również zawiera: 

masło, wodę i kawałek białego sera. 

Ostry chrzan także miejsce w koszyku ma, 

a na koniec bukszpan do ozdoby mama Idze da. 

 I już można z gotowym koszykiem ruszyć w drogę. 

Więc Iga z rodziną  rusza do kościoła w Wielką Sobotę. 

Święconkę niesie wesoło 

i inni też tak robią wokoło. 

Teraz już wiesz drogi przedszkolaku 

co do święcenia nosimy w wielkanocnym koszyku. 
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Pytania do tekstu: 

1. O jakich świętach jest wiersz? 

2. Co Iga wkłada do wielkanocnego koszyka? 

3. Kiedy idziemy ze święconka do kościoła? 

Do wiersza zostały opracowane emblematy przedstawiające poszczególne produkty, które wkładamy do 

wielkanocnego koszyka. Zatem należy przygotować duży szablon koszyka (np. wycięty z szarego 

papieru), na którym będziemy układać poszczególne elementy wymieniane w wierszu. 
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„Wielkanoc” 

Olga Adamowicz 

Wielkanocny baranek zamieszkał w koszyku, 

Kolorowych jajek jest też w nim bez liku. 

I smaczna szyneczka gotowa do święcenia, 

Jeden drugiemu składa dziś życzenia. 

Wielkanocne święta, o nich każdy pamięta, 

Serce się raduje, uśmiech dziś króluje. 

Dzwonimy do bliskich, kartki wysyłamy, 

Choć mieszkają daleko, to o nich pamiętamy. 

Do wspólnego śniadania z rodziną siadamy, 

To, co poświęcone z koszyczka zjadamy. 

Poniedziałek Wielkanocny to świąt drugi dzień, 

Wszystkie dzieci już czekają, by móc wodą polać się. 

Bo to przecież śmigus-dyngus – dużo wody trzeba, 

Oby tylko nas nie skropił, jakiś deszczyk z nieba. 

Wszystkim dużym i tym małym składamy życzenia, 

Zdrowia, szczęścia i radości, niech Wam uśmiech w sercach gości, 

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje, a bogaty zajączek prezentami obdaruje. 

WESOŁYCH ŚWIĄT! 

Pytania do tekstu: 

4. O jakich świętach jest wiersz? 

5. Jakie tradycje zostały wymienione w wierszu? 

Na stronie www.przedszkolanowo.pl znajdziecie plansze do tego wiersza. 

 

 

  

http://www.przedszkolanowo.pl/
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„Kraszanki – drapanki” 

Magdalena Tokarczyk 

Gdy byłam mała to zapamiętałam, jak moja babcia łupiny z cebuli w garnuszku gotowała. 

Śmiałam się z tego niesłychanie, bo przecież łupinek nikt nie zjada na śniadanie. 

Więc po co babcia to gotowała? Zagadka czekała mnie do rozwiązania. 

Gdy Wielkanoc się zbliżała, to w Wielką Sobotę, z samego rana, 

po cichutku do kuchni zakradałam się  i pod stołem schowałam się. 

Tak by babcia mnie nie ujrzała, bo bym zagadki nie rozwiązała. 

Na kuchni w garnuszku z łupinkami woda już bulgotała, a pokrywka cichutko stukała. 

Po chwili gotowania babcia z garnka wyciągała, nie łupinki – tylko jajka! 

Ale w zupełnie innym kolorze: niektóre były brązowe, a niektóre pomarańczowe. 

To już nie były jajka zwyczajne to były kraszanki od babci Janki. 

Cześć kraszanek do koszyka babcia włożyła, a na reszcie ostrym drucikiem wzorki porobiła. 

Po czym mówi do mnie: „patrz wnusiu kochana jaka drapanka powstała wspaniała”. 

Nie malowanka i nie pisanka, ale babcina drapanka. 

Tajemnica zatem przeze mnie została rozwiązana, po co babci są łupiny z cebuli do gotowania. 

Dzięki  nim jajka piękny kolor nabierają, a potem  w koszyczku do święcenia ruszają. 

 

Pytania do tekstu: 

1. Co gotowała babcia w garnuszku? 

2. Do czego były potrzebne łupinki z cebuli? 

3. Na jaki kolor zabarwiły jajka? 

Na stronie www.przedszkolanowo.pl znajdziecie plansze oraz pozostałe pomoce. 

 

 

 

  

http://www.przedszkolanowo.pl/
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Zabawy 
W POSZUKIWANIU WIELKANOCNEGO ZAJĄCA 

 

Poniżej zamieszczony został opis zabawy terenowej, którą możecie 

zorganizować, a następnie przeprowadzić na ogrodzie przedszkolnym. 
 

 

Do zabawy potrzebujecie:  
• kolorowych jajek (mogą być wydrukowane, czekoladowe lub styropianowe) 

• listów od Zająca Wielkanocnego (dołączone do pakietu) 

• zadania dla dzieci 

• koszyka, do którego dzieci będą zbierały jajka 

• zająca, którego umieścicie na końcu trasy 
 

Przebieg zabawy:  

1. Jako pierwsze musimy przygotować wszystkie, potrzebne rzeczy oraz odpowiednio wcześniej 
przygotować trasę z jajek na placu zabaw. 

2. PAMIĘTAJ! Podziel trasę na kilka etapów, zatem po przejściu pewnych odcinków zostaw dla 
dzieci zadanie, które mają wykonać. Dopiero po prawidłowo wykonanym zadaniu dzieci ruszają 
w dalszą drogę. Na końcu trasy umieść koszyczek z drugim listem oraz niespodzianką dla dzieci 
np. czekoladowe jajka. 

3. Gdy trasę i pozostawione zadania są już przygotowane, w sali zostaw koszyczek z listem, w 
którym zawarte są instrukcje dotyczące przebiegu zabawy. 

4. Po przeczytaniu pierwszego listu trzeba pójść do szatni, ubrać się i wyjść na plac zabaw gdzie 
przygotowana jest trasa z jajek. 

5. Zabawa kończy się gdy przedszkolakom uda się przejść całą trasę. 
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WIELKANOCNE ZABAWY PRZEDSZKOLAKÓW 

 

PODAJEMY SOBIE PISANKI 
 

Do zabawy potrzebujecie:  
• czekoladową lub styropianową pisankę 

• dla każdego dziecka po plastikowej łyżce 

 

Przebieg zabawy:  

Ustawiamy dzieci w kole, każdemu z nich dajemy do ręki łyżkę. Zadaniem dzieci jest podawanie sobie 

jajka przekładając go z łyżki na łyżkę. Zabawa trwa dopóki jajko nie wróci do dziecka, które rozpoczynało 

zabawę. 

 

WYŚCIGI PISANEK 
 

Do zabawy potrzebujecie:  
• czekoladową lub styropianową pisankę (po jednym na drużynę) 

• 2 łyżki plastikowe (po jednej dla drużyny) 

• 2 skakanki, którymi zaznaczycie początek trasy 

• 2 pachołki, którymi zaznaczycie do, którego mementu mają biec dzieci 

 

Przebieg zabawy:  

Dzielimy dzieci na dwa zespoły. Każda drużyna otrzymuje po jednej łyżce i jajku. Zadaniem dzieci jest jak 

najszybciej dotrzeć do wyznaczonego punktu trzymając łyżkę z jajkiem w ręku, następnie okrążyć go i 

wrócić do drużyny przekazują łyżkę z jajkiem kolejnej osobie. Wygrywa drużyna, która zrobi to najszybciej. 

 

PISANKA ZA PISANKĄ 
 

Do zabawy potrzebujecie:  
• emblematy pisanek  

 

Przebieg zabawy:  

Jest to zabawa dydaktyczna, a do zabawy możecie wykorzystać emblematy (emblematy dołączone do 

zestawu). Zadaniem dzieci jest dokończenie rytmów rozpoczętych przez nauczyciela. 
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PISANKA PARZY 
 

Do zabawy potrzebujecie:  
• dużego jajka 

 

Przebieg zabawy:  

Do zabawy będziecie potrzebować dużego jajka. Ustawiamy dzieci w kole, które podczas trwania muzyki 

podają sobie z rąk do rąk pisankę. Muszą robić to szybko, bo na przerwę w muzyce odpada z zabawy 

dziecko, które zostanie z pisanką w rękach. Wygrywa osoba, która wytrwa do końca. 

 

ZABAWY Z WIELKANOCNĄ KOSTKĄ 

 

Do zabawy potrzebujecie kostek oraz emblematów, które zostały dołączone do zestawu. 

 

ZABAWA 1: 

Do zabawy potrzebujecie KOSTKI 1. Zadaniem dzieci jest rzucenie kostką, następnie nazywają jaki 

wielkanocny symbol wypadł w rzucie kostką. Następnie dzielą ten wyraz na sylaby, a starsze dzieci mogą 

wyodrębniać głoski w nagłosie i wygłosie. 

ZABAWA 2: 

Do tej zabawy potrzebujecie KOSTKĘ 2 oraz EMBLEMATY 2. Zadaniem dzieci jest rzucić kostką 

(przedstawione na niej obrazki są czarno-białe), następnie muszą dopasować obrazek do obrazka 

przedstawionego na emblematach. 

ZABAWA 3: 

Ta zabawa jest bardzo podobna do poprzedniej, tylko tym razem na kostce są przedstawione cienie, które 

po rzucie trzeba dopasować do odpowiedniego emblematu. Poniżej znajdziecie kostkę do pobrania, a 

emblematy znajdziecie powyżej. 

ZABAWA 4: 

Zabawa z KOSTKĄ 3 jest bardzo podobna do dwóch poprzednich. Tym razem dopasowujemy pisanki w 

tym samym kolorze. 

ZABAWA 5: 

Tak jak w zabawie 2 zadaniem dzieci jest rzucić kostką (przedstawione na niej obrazki są czarno-białe), 

następnie muszą dopasować obrazek do obrazka przedstawionego na emblematach. 
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Symbolika 
Pokarmy do święcenia wkładamy do koszyczków (najczęściej wiklinowych) wyłożonych 
białą serwetką i przyozdobionych bukszpanem. 
 

BARANEK Z CHORĄGIEWKĄ Znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Na chorągiewce 

jest umieszczony krzyż oraz napis „Alleluja”, wyrażający radość ze zwycięstwa życia nad 

śmiercią oraz pokonania grzechu.  

  

JAJKO Symbol nowego życia. 

 

CHLEB Symbolizuje pokarm dla duszy, czyli Ciało Chrystusa . 

 

WĘDLINY Ma zapewnić dobrobyt, zdrowie i płodność. Do koszyka ze święconką 

wkładamy  zazwyczaj kawałek szynki albo kiełbasę. 

 

CIASTO To oznaka kunsztu, więc najlepiej jeśli jest to wypiek domowy – babka czy  

mazurek – będący wyrazem naszych umiejętności. Ale to także symbol nieukształtowanej 

materii przemienionej w formę doskonałą.  

 

CHRZAN Ostry smak i zdolność wyciskania łez sprawiły, że jest symbolem goryczy Męki 

Pańskiej, zwieńczonej słodyczą Zmartwychwstania. Oznacza tężyznę fizyczną, ludzkie siły 

i żywotność. Wierzono, że zapobiega nieszczęściom i obezwładnia złe moce, więc dodano 

go do święconki, by zapewnić pokój w życiu rodzinnym. 

 

SÓL Ten życiodajny minerał towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Nadaje potrawom 

smak, a dzięki właściwościom konserwującym chroni je przed zepsuciem.  Sól jest   

symbolem prostoty życia. Wierzono, że chroni przed chorobami i odstrasza siły nieczyste . 

  

PIEPRZ Symbolizuje gorzkie zioła. 

 

SER Oznaka harmonii między człowiekiem a siłami przyrody. 

 

NACZYNIE Z WODĄ Symbol Ducha Świętego. 

 

 

BUKSZPAN Służy do przyozdobienia koszyka.  

 


