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Już za kilka dni będziemy obchodzić największe święta chrześcijańskie, 

zmartwychwstanie Pana Jezusa. A tak naprawdę Wielkanoc rozpoczyna się od 

Wielkiego Czwartku. W czwartek umarł Pan Jezus i w całym świecie w kościele 

nie odprawia się mszy świętej. A potem Wielka Sobota – taki dzień wielkiej ciszy 

gdy oczekujemy na wielkie święto Wielką   Niedzielę. Dlaczego święci się 

pokarmy? 

 Te pokarmy będziemy jeść podczas uroczystego śniadania. W Wielką Sobotę 

święci się jajka, które są symbolem-nowego życia, chleb- na pamiętne cudu, kiedy 

to  Pan Jezus uczynił cud i nakarmił rzeszę głodnych ludzi, i w końcu kiełbasę i 

mięso- na pamiątkę ostatniej wieczerzy którą Pan Jezus spożył z apostołami 

podczas Wielkiego Czwartku. Wielka Niedziela jest świętem świąt, świętujemy 

wtedy ponieważ obchodzimy pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa. 

Największego cudu jaki mógł się zdarzyć w świecie. A czy ktoś z was wie jakie 

zwyczaje obchodzimy w drugi dzień świąt wielkanocnych czyli w poniedziałek? 

Jest to śmigus dyngus. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych mam dla Was dzieci zagadki 

związane z tymi świętami. 
  

 

Wielkanocne zagadki 

1. 

Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem 

słodkie upominki każdemu rozdaje. / zajączek wielkanocny/  

  

2. 

W ten świąteczny dzień  

każdy z nas się śmieje. 

A woda nie z nieba,  

lecz z wiader się leje. / lany poniedziałek/  

  

3. 

Zagląda ciekawie  

przez okienko słonko. 

Bo też chce zobaczyć koszyk ze .../ święconką/ 

  

4. 

W wielkanocnym koszyczku 

leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę,  

ślicznie je ozdobię. / pisanki/ 

  



5. 

Święta! Święta nadeszły! 

Wstawajmy! Już rano! 

Podzielimy się jajeczkiem,  

bo dziś przecież .../ Wielkanoc/ 

  

6. 

Tyle w koszyczku  

leży pisanek! 

A pośród nich  

słodki.../ baranek/ 

  

7. 

Na wielkanocnym stole  

to ona króluje.  

Polana słodkim lukrem  

i gościom smakuje. / baba wielkanocna/ 
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8. 

Jeden taki dzień 

w całym roku mamy, 

że gdy nas obleją, 

to się nie gniewamy. / lany poniedziałek/  

  

9. 

Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne, 

więc każde dziecko na niego czeka. 

Zobaczyć go jednak - wysiłki to próżne, 

bo on susami – kic! kic! Ucieka. / zajączek wielkanocny/  

  

10. 

Potulne zwierzątko 

z masła ulepione, 

małą chorągiewką 

wdzięcznie ozdobione. / baranek wielkanocny/  

  

11. 

Wyrośnięta pani, 

lukrem jest polana. 

Na świątecznym stole 

pyszni się od rana. / baba wielkanocna/  

12. 



Kiedy się w Wielkanoc 

jajkiem wymieniamy, 

mówiąc miłe słowa, 

bliskim je składamy. / życzenia/  

13. 

Wielkanocna zupa, 

w niej kiełbaska pływa. 

Jest tam też jajeczko, 

żółte jak słoneczko. / żurek/  

  

14 

Upiecze go mama dla synka,  

upiecze go mama dla córek,  

na Wielkanocnym stole  

musi być pyszny …/ mazurek/ 

15. 

Choć już Święta blisko 

wiatr na dworze dmucha. 

Na talerzu, w domu kiełkuje.../ rzeżucha/ 

16. 

W jajku mieszkam, a na wiosnę mam biały kubraczek.  

Mama kura, tata kogut, a ja to... / kurczaczek/  

17. 

Nie mruczą, choć kwitną na wierzbie i są szare na razie.  

Na gałązkach rosną wielkanocne …/ bazie/  

18. 

Nie ma w niej już żółtka. Jest biała jak uszka.  

To skorupka jajka, inaczej.../ wydmuszka/  

19.  



Na Wielkanoc malowane, często mówi się- „kraszanki”, 

a dziś można na nie mówić po prostu …/ pisanki/  

20.  

Ciasto pyszne i puszyste, przed nim jemy żurek.  

Polski, dobry, brązowy i słodki – to będzie …/ mazurek/  

 

  

Zajęcia ruchowe: 

,,Wielkanocne zwierzęta” – zestaw cwiczeń nr 15: 

- ,, Marsz po obwodzie koła” – dzieci maszerują jedno po drugim 

- ,, Posąg „ – bieg, podskoki, marsz dzieci w rytmie wystukiwanym przez 

Nauczyciela na instrumencie. Gdy Nauczyciel przestaje wybijać rytm na 

instrumencie  dzieci zatrzymują się w pozycji w jakiej zastała ich przerwa. 

- ,, Zające” – dzieci stoją ze złączonymi nogami lekko ugiętymi w kolanach, 

przed nimi leży gazeta. Dzieci przeskakują gazetę w przód i w tył, następnie w 

lewą i w prawą stronę. 

 

Zabawy ruchowe: 

,, Zajączki” – zabawa paluszkowa z wykorzystaniem rymowanki. Dzieci siedzą 

w parach i paluszkami wykonują masażyk na plecach koleżanki / kolegi w 

rytmie rymowanki: 

,, Zajączki, zajączki, zajączki 

Skakały przez pola i łączki 

Stanęły pod lasem i patrzą 

Jak dzieci się bawią i skaczą 

A dzieci podały im rączki 

I z dziecmi skakały zajączki.” 

Po skończeniu rymowanki dzieci zamieniają się miejscami. 
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