
Zadania do pracy w domu na dzień 9 kwietnia 

dzień 4” ---  Symbole wielkanocne”

1. Wskazywanie na ilustracji symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Rozmowa z dziećmi na temat „Co znajduje się w koszyczku wielkanocnym”. Dzieci 
odnajdują je na ilustracji i podają ich nazwy. Można zapytać ,który symbol z koszyczka 
najbardziej się dzieciom podoba i dlaczego.

2. „Symbole wielkanocne” - 

Jakie jest znaczenie świąt i symboli wielkanocnych? Jak wyjaśnić je dzieciom? 
Przygotowaliśmy zestawienie znaczenia symboli, dzięki którym łatwiej będzie Wam odkryć
i wytłumaczyć dzieciom istotę i sens Wielkanocy. 

*Jajka – symbol nowego życia. Przypominają o odradzającym się życiu w postaci 
kolorowych pisanek.



*Chleb – w liturgii symbolizuje ciało Chrystusa.

*Sól i pieprz – symbol trwałości i oczyszczenia. Ma również chronić nas przed 
popełnieniem grzechu.

*Baranek – symbolizuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, triumf życia nad 
śmiercią.

*Wędlina – ma zapewnić dobrobyt i zdrowie dla całej rodziny. Symbolizuje płodność i
dostatek.

*Chrzan – krzepkość i siła.

*Ciasto świąteczne – oznaka umiejętności oraz doskonałości.

3.  Zabawa ruchowa  „Wyścig z jajem”

Potrzebna będzie łyżka - drewniana lub zwykła, i jajko. Uwaga: żeby zminimalizować 
straty w jajkach, polecam sztuczne!  Wyznaczamy start i metę, prosimy dziecko 😉
żeby przeniosło jajko na łyżce w taki sposób, aby nie spadło. Żeby nie było tak łatwo i
przyjemnie, możemy mierzyć czas, zorganizować wyścig, zaproponować konkretny 
sposób poruszania się, np. tyłem, bokiem, stopa za stopą, na kolanach, wielkimi 
krokami, na palcach, na piętach, na bokach stóp, dołożyć przeszkody na które nie 
wolno nadepnąć, zawiązać oczy, z jajkiem między kolanami itd. Dziecko powinno 
starać się przez całą trasę trzymać wyprostowaną rękę.

4.  Wykonanie zadań z karty pracy - -znajduje się w kolejnym folderze.

Dzieci:
−− wskazują w każdej ramce obrazek, który rożni się od pozostałych,
−− nazywają to, co widzą na zdjęciach,
−− odszukują w naklejkach obrazki symboli wielkanocnych, naklejają je na ich cienie.

5. „Jajko wielkanocne” - -zajęcia plastyczne.

Słuchanie rymowanki Iwony Fabiszewskiej Wielkanocne jajka.

Wycięte z papieru sylwety jajek (pomalowane w ciapki, paski, kropki, kwiatki)

  Dzieci słuchają rymowanki, pokazując jednocześnie sylwety jajek pomalowane: w 
paski, w ciapki, w kropki, w kwiatki.

Pisanki to jajka malowane.
Różnymi wzorami są ozdabiane.
Mogą być w paski, mogą być w ciapki,
mogą być w kropki, mogą być w kwiatki.



Więc dziś pisankę pomalujemy,
potem do domu ją zaniesiemy.
•• Rozmowa na temat rymowanki.
N. zadaje pytania:
−− O czym była ta rymowanka?
−− Jak były pomalowane jajka?
−− Jak jeszcze inaczej można ozdobić jajka?
Zachęcamy  dzieci do samodzielnego wykonania sylwety pisanki.
•• Przygotowanie do pracy.
 farby, pędzle, papier kolorowy, nożyczki, klej, koszyk.
Rodzic kładzie przed dzieckiem  wydrukowaną  kartkę z konturem jajka ( kontur do 
druku na następnej stronie) ustawia na stole pomoce plastyczne.
•• Samodzielne wykonanie pracy Jajo wielkanocne.
 Dzieci malują kontur  farbami według własnych pomysłów. Odkładają na tacę do 
wyschnięcia. Wycinają z papieru paski w rożnych kolorach .Przyklejają je we wskazanych 
w instrukcji miejscach lub według własnych pomysłów. 

Na konie możemy zabawić się z dziećmi w zabawę – zgadywankę 
„Wielkanocny koszyczek” – rozmowa na temat produktów, które należy włożyć do 
koszyczka inspirowana wysłuchanym wierszem. Następnie odczytujemy zagadki, jako 
rozwiązanie dzieci wybierają odpowiednią rzecz i wkładają do koszyczka.

Gdy go weźmiesz za uszy, zaraz wszystko nosi,

Ma wiklinowy brzuszek, i nazywa się ……….. (koszyk)

Długie uszy, szare futro, trochę jest nieśmiały,

i z ogonkiem jak pomponik, cały dzień po lesie goni. (zajączek)

Co to jest? Kolorowe, malowane, i kraszone i pisane, Na Wielkanoc darowane, (pisanki)

Żółciutkie, puchate, w koszu siedzą same,

głośno krzyczą: pi, pi, czekając na mamę. (kurczak)

Kiedy śnieżek prószy, kiedy słonko świeci,

On chodzi w kożuszku, i zimą i w lecie, (baranek)

Zajęcia rytmiczne z Panem Łukaszem 

https://drive.google.com/file/d/1cM4oyHYtlGTD73zyeZk0AJTzSZNG-131/view?
fbclid=IwAR1CdYYKyKWvty5SI7xyIcwAtxhNqQpu_36OSEvVtFHnj25Ceu_fbsCrv
HY 
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https://drive.google.com/file/d/1cM4oyHYtlGTD73zyeZk0AJTzSZNG-131/view?fbclid=IwAR1CdYYKyKWvty5SI7xyIcwAtxhNqQpu_36OSEvVtFHnj25Ceu_fbsCrvHY
https://drive.google.com/file/d/1cM4oyHYtlGTD73zyeZk0AJTzSZNG-131/view?fbclid=IwAR1CdYYKyKWvty5SI7xyIcwAtxhNqQpu_36OSEvVtFHnj25Ceu_fbsCrvHY





