
 

1.   Słuchanie tekstu pt. „Babcia opowiada o wielkanocnych 

tradycjach” - powtórzenie i utrwalenie wiadomości na temat 

wielkanocnych zwyczajów i tradycji. 

 

Proszę o uzupełnienie kart pracy:  

Planeta dzieci karty 3 – KARTA PRACY  STRONA 56,  

Planeta dzieci - czytanie i pisanie -KARTA PRACY STRONA 57, 

 

BABCIA OPOWIADA O WIELKANOCNYCH TRADYCJACH. 

(czytamy dziecku tekst) 

 

Wiosna to moja ulubiona pora roku. Może dlatego, że na łąkach i w ogrodach 

pojawia się wówczas dużo kwiatów. W tym roku wiosna jest szczególnie ciepła 

i pogodna. 

 

Za tydzień Wielkanoc. Ach, jak ja lubię te święta! Poprosiłam babcię Józię, 

żeby mi opowiedziała o związanych z nimi tradycjach. 

 

- Dobrze, bardzo chętnie - zgodziła się babcia - Czy wiesz, że Święta 

Wielkanocne są ruchome? Co roku wypadają w innym terminie. Ostatni tydzień 

przed świętami nazywamy Wielkim Tygodniem. W tym czasie ludzie 

porządkują nie tylko swoje domy, ale i swoje serca. Uczęszczają na 

wielkotygodniowe nabożeństwa i rozpamiętują wydarzenia z ostatnich dni życia 

Chrystusa. 

- To bardzo ciekawe. Opowiadaj dalej babciu. 

- Dawniej był taki zwyczaj, że w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek 

ludzie szli do rzeki, aby obmyć się wodą. 

- Oni szli w nocy? 

- Tak. Najważniejsze było, aby zdążyć przed wschodem słońca. 

- Babciu, po co ludzie tak robili? 

- Wierzono, że woda w tym czasie zabiera wszystkie choroby. Do dziś w 

niektórych regionach Polski ludzie utrzymują ten zwyczaj, ale zamiast chodzić 

nad rzekę, biorą wodę ze studni. 

- A wiesz babciu, że moim ulubionym dniem jest Wielka Sobota? 

- Dlaczego właśnie sobota? 

- Jak to, nie wiesz babciu? Przecież w tym dniu idzie się do święconki. 

- Ależ oczywiście, moja kochana Ewuniu, że też o tym nie pomyślałam. 

- Babuniu, a co należy włożyć do koszyczka na święconkę? 

- Obowiązkowo muszą tam być malowane jajka, kawałek wędliny, kromka 

chleba, wielkanocna babeczka, sól i chrzan. 



- A kiedy zaczniemy malować jajka? 

- Myślę, że możemy zrobić to w Wielki Czwartek. 

- A ja wiem, babuniu, że takie jajka nazywa się pisankami.  

 

Po przeczytaniu tekstu pytamy dziecko: 

 -  Jakie tradycje wielkanocne pojawiły się w tekście? 

- Jakie znasz inne zwyczaje wielkanocne? 

 

Jeżeli dziecko będzie miało trudność z podaniem zwyczajów świątecznych, to 

można zasugerować je zagadkami, np.:  

- Świecimy je na tydzień przed Wielkanocą. Są barwne, kolorowe zrobione z 

gałązek wierzby, bazi lub sztucznych kwiatów./palma wielkanocna/  

- Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem słodkie upominki każdemu rozdaje. 

/zajączek wielkanocny/  

 - Na wielkanocnym stole to ona króluje. Polana słodkim lukrem i gościom 

smakuje. /baba wielkanocna/  

- Ciasto mistrza Fryderyka, smakuje niczym muzyka i w wielkanocnym okresie 

jest źródłem wielu uniesień./mazurek/ 

- W ten świąteczny dzień każdy z nas się śmieje. A woda nie z nieba, lecz z 

wiader się leje. /lany poniedziałek – śmingus- dyngus/  

 

Następnie zadajemy poniższe pytania dotyczące wysłuchanego tekstu. Dziecko 

wybiera prawidłową odpowiedź. 

 

1. O czym Ewa rozmawiała z babcią? 

  

O WIELKANOCNYCH TRADYCJACH 

O BOŻYM NARODZENIU 

O WIOŚNIE 

 

2. Jak nazywany jest tydzień przed Wielkanocą? 

  

WIELKI TYDZIEŃ 

MAŁY TYDZIEŃ 

ŚWIĄTECZNY TYDZIEŃ 

 

3. Jaki dzień przed świętami Ewa lubiła najbardziej? 

  

WIELKI PIĄTEK 

WIELKĄ SOBOTĘ 

WIELKĄ ŚRODĘ 



4. Co powinno znaleźć się w wielkanocnym koszyczku? 

 

JAJKA 

MAKOWIEC 

MLEKO 

 

 

5. Jak Ewa nazywała malowane jaja? 

  

KRASZANKI 

MALOWANKI 

PISANKI 

 

 

2. „Wielkanocne zabawy” – gry online. 

 

 

https://eduzabawy.com/gry-online/wykreslanki/wielkanoc/ 

https://eduzabawy.com/gry-online/memory/wielkanoc/ 

https://eduzabawy.com/gry-online/podpisz-obrazek/wielkanoc/ 

 

 

 

 

 

 

https://eduzabawy.com/gry-online/wykreslanki/wielkanoc/
https://eduzabawy.com/gry-online/memory/wielkanoc/
https://eduzabawy.com/gry-online/podpisz-obrazek/wielkanoc/

