
1.Zbliżają się Święta Wielkanocne.  

Polska tradycja Świąt Wielkiej Nocy jest niezwykle bogata, silna 

i zakorzeniona w świecie symboli. Nierozerwalnie złączona jest z dawnymi 

obrzędami wiosennymi oraz zwyczajami ludowymi. Mimo, że wiele 

obrzędów i rytuałów odeszło w niepamięć, wciąż większość z nas 

przygotowuje koszyczki ze święconką, a w Wielką Niedzielę zasiada do 

uroczystego śniadania.  

Co symbolizują poszczególne elementy Wielkiej Nocy? Co powinno znaleźć 

się w wielkanocnym koszyczku? Jakie znaczenia mają dekoracje na 

świątecznym stole? Podpowiadam! 

Każdy ze schowanych pod śnieżnobiałą serwetką smakołyków coś symbolizuje. 

Nadzieję na odrodzenie mające dać siłę do walki ze złem, grzechem i słabością. 

Tradycja wielkanocnego koszyczka sięga jeszcze końca XIII wieku, kiedy to 

przed świętami Polacy święcili chleb i jajka. 

 

 Baranek - symbolizuje Chrystusa, który jako baranek oddał swoje 

życie za ludzi i zmartwychwstając, odniósł zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. 

Baranek to triumf życia nad śmiercią. 
 

 Jajka -  (pisanki, kraszanki) – to symbol nowego życia i płodności. 

Jajka królują podczas świąt wielkanocnych – poświęcone pojawiają się na 

naszych stołach, a w postaci ozdobnych pisanek w dekoracjach i życzeniach 

wielkanocnych.  

 Chleb - w święconce na Wielkanoc symbolizuje Ciało Chrystusa, 

jako oznaka dostatku. 

 

Pieprz - odwołuje się do symboliki gorzkich ziół. 

 

Sól - to symbol prostoty życia a jednocześnie dostatku  i gościnności, głównym 

jej zadaniem jest  nadanie potrawom smaku oraz ochrona przed zepsuciem. 
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Kiełbasa - Mięso, z którego jest zrobiona, jest pamiątką ofiary z 

baranka paschalnego. 

 Chrzan - Ponieważ wyciska łzy z oczu, jest symbolem pokonania 

goryczy męki Chrystusa. 

 

  Zielone gałązki - Wiecznie zielone pędy są symbolem 

zmartwychwstania. 
 

  Baba wielkanocna - Rośnie na drożdżach, symbolizuje 

wzrastanie wiary, nadziei i miłości. 

 

Zajączek wielkanocny - to przejęty ze starożytności symbol 

przemijania, zmartwychwstania  i płodności. Dziś zajączek chodzi z 

koszyczkiem i w Wielką Niedzielę zostawia upominki dla dzieci. Po 

wielkanocnym śniadaniu domownicy szukają ukrytych przez zajączka drobnych 

prezentów i słodyczy. Dlatego w życzeniach wielkanocnych często pojawia się 

ten symbol. 
 

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem o symbolach Świąt Wielkanocnych. 

2. Czy wiecie o co kłócił się z kurczaczkiem cukrowy baranek? Jeśli jesteście 

tego ciekawi, posłuchajcie wielkanocnej piosenki.  

Nauczcie się na pamięć i pięknie zaśpiewajcie swoim Rodzicom. 

Chętnych zapraszam do nagrania śpiewu i wstawienia na grupie 

Muchomorki.   

 

 

 

 

 



„Pisanki kraszanki” 

Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 

A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 

Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 

Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 

Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

3) Baranek kurczaczkiem długo się spierali, 

aż goście świąteczni do drzwi zapukali  

Wielkanocni goście czasu nie tracili  

potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

 LINK DO PIOSENKI  -    https://youtu.be/K2ltR0s8eqw 

 

 

https://youtu.be/K2ltR0s8eqw


 

3.Posłuchajcie, jak w wierszu dzieci dekorują pisanki.   

Ile pisanek pokolorowały dzieci? 

Popraw palcami rączki prowadzącej owal, zaczynając od czerwonej kropki. 

Pokoloruj 9  pisanek we wzorki z wiersza. 

Poproś rodziców, aby zrobili  zdjęcie pracy i wstawili na grupie  

Facebookowej – „Muchomorki”   

Dzieci obsiadły stół i malują pisanki: 

pierwsza – ma kreski, 

druga – ma kółka złote, 

trzecia – drobne kwiaty, 

czwarta – dużo kropek, 

piąta – srebrne gwiazdki, 

szósta – znów zygzaki, 

siódma – barwne kwiaty jak astry lub maki, 

ósma – wąskie szlaczki z zieloniutkich listków, 

dziewiąta – największa – ma już prawie wszystko: 

i kropki, i zygzaki, i paseczków wiele, 

i czerwień, i złoto, i błękit, i zieleń, 

i piękne gwiazdy na jajku ktoś posiał, 

dumne były z niego Hania i Małgosia… 

4.Wierszyk do nauki na pamięć:  

 „Wielkanocny koszyczek” Z. Domitrocy 

W małym koszyczku dużo jedzenia, 

które niesiemy do poświęcenia:                                 

chleb i wędlina, kilka pisanek 

oraz cukrowy mały baranek. 

Drożdżowa babka, sól i ser biały, 

i już jest pełny koszyczek mały... 

 

 



 

 

5. Czas na  zabawy  ruchowe z Pippi – ćwiczenia  znajdziecie na stronie:     

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w  

Zachęcam również do zabaw muzyczno - ruchowych z Panem Miłoszem link na 

grupie Facebook „Muchomorki” 

6. Poproście mamę lub tatę o pomoc w wykonaniu  masy solnej. Podaję 

przepis: 

Masa solna: 

1 szklanka soli 

1 szklanka mąki 

Woda  (potrzebna ilość do połączenia składników sypkich) + 2 łyżki oleju.  

Łączymy wszystkie składniki, zagniatamy ciasto!   

Pobaw się masą solną a potem spróbuj ulepić baranka.  

Możesz nim udekorować stół świąteczny lub podarować komuś. 

Proszę o zdjęcia waszych prac! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


 

ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

ORAZ MOKREGO ŚMINGUSA DYNGUSA  

I WIELU NIESPODZIANEK OD ZAJĄCZKA 

ŻYCZĄ WYCHOWAWCZYNIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Kolorowanka: 

 

 



 

 


