
WIELKANOC      6 – 8 IV    s. 29 

„Dzieci na Wielkanoc są inne niż zazwyczaj, 

w dzieciach na Wielkanoc jest moc tajemnicza, 

dzieci na Wielkanoc 

wstają bardzo rano 

i pytają: - Dlaczego dzwony tak głośno krzyczą? …” 

                                          /Konstanty Ildefons Gałczyński/ 

 

W tym tygodniu zachęcamy Was do zapoznania się z materiałami 

związanymi z Wielkanocą. Życzymy Wam i Waszym bliskim przede wszystkim  

Spokojnych, Zdrowych i jeszcze raz Zdrowych Świąt Wielkanocnych. 

Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia! 

Wielkanoc – to jedno z najpiękniejszych świąt chrześcijańskich. 

Obchodzimy ją wtedy, gdy ze snu budzi się przyroda. Rano w Wielką Niedzielę 

dzwonią dzwony. Wzywają na modlitwę i ogłaszają światu radość ze 

zmartwychwstania Chrystusa: Alleluja, Alleluja! Potem cała rodzina zasiada do 

uroczystego śniadania. Na środku stołu, nakrytego białym obrusem, stoi 

koszyczek, a w nim cukrowy baranek, pisanki i pokarmy poświęcone w Wielką 

Sobotę. Dzielimy się jajkiem i święconką. Życzymy sobie pomyślności.  

Z Wielkanocą wiąże się wiele zwyczajów. Aby je poznać uzupełnij zdania 

podanymi czasownikami: składamy, siejemy, święcimy, malujemy, pieczemy, 

dzielimy się, święcimy, polewamy.  

          (co robimy?) 

............................................ wielkanocne palmy. 

............................................ jajkiem i święconką.  

............................................ sobie życzenia świąteczne. 

............................................ pisanki. 

............................................ pokarmy. 

............................................ baby i mazurki. 

............................................ się wodą. 

............................................ owies lub rzeżuchę 



KURCZAK Z ROLKI 

Wielkanocne śniadanie będzie smakować o wiele lepiej w towarzystwie sympatycznego 

żółtego kurczaka. Możecie wykonać go bez pomocy rodziców. 

Potrzebne będą: 

 rolka z papieru toaletowego 

 żółta bibuła 

 papier kolorowy 

 klej 

 nożyczki 

Wykonanie 

1. Rolkę oklejamy żółtą bibułą oraz naginamy od góry tworząc uszy. 

2. Pasek bibuły nacinamy z jednej strony i przyklejamy z tyłu rolki i od góry. 

3. Z papieru kolorowego wycinamy oczy, dziób, łapy i pióra - wszystkie elementy 

przyklejamy  

Kurczak gotowy! 

 

 

Koszyczek wielkanocny - symbolika 

https://cms-v1-

files.superszkolna.pl/sites/1261/cms/szablony/58630/pliki/koszyczek_wielkanocny__symbol

ika.pdf 
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QUIZ WIELKANOCNY 

1. Do zwierzątek wielkanocnych nie należy: 

a) zajączek 

b) baranek 

c) wąż 

 

2. Palmy święcimy: 

a) tydzień przed Wielkanocą 

b) dwa tygodnie przed Wielkanocą 

c) trzy tygodnie przed Wielkanocą 

 

3. W koszyczku wielkanocnym nie znajdziemy: 

a) jajka 

b) marchewki 

c) soli 

 

4. Prima aprilis obchodzi się: 

a) 1 kwietnia 

b) 30 kwietnia 

c) 1 maja 

 

5. Na Święta Wielkanocne pieczemy: 

a) mazurki 

b) torty 

c) nic nie pieczemy 

 

6. Śmigus-dyngus to inaczej: 
 

a) Lany Poniedziałek 

b) Lany Wtorek 

c) Lany Czwartek 

 

7. Pisanki to: 

a) plecione koszyczki 

b) wielkanocne ciasta 

c) pomalowane jajka 

 



8. W Wielkanoc prezenty dzieciakom przynosi: 

a) kurczaczek 

b) zajączek  

c) baranek 

 

9. Jajko wielkanocne jest symbolem: 

a) nowego życia 

b) szczęścia  

c) płodności 

 

10. Wielkanocny chleb jest symbolem: 

a) dobrobytu 

b) hałasu 

c) apetytu 

 

11. Wielkanocna wędlina jest symbolem: 

a) biedy 

b) zdrowia 

c) choroby 

 

12. Wielkanocna sól symbolizuje: 

a) siły witalne 

b) radość 

c) oczyszczenie 

 

13. Wielkanocny pieprz symbolizuje: 

a) apetyt 

b) nieśmiertelność  

c) nowe życie 

 

14. W trakcie śniadania wielkanocnego dzielimy się: 

      a) opłatkiem 

      b) wodą święconą 

      c) jajkiem 

 
Odpowiedzi: 1c, 2a, 3b, 4a, 5a, 6a, 7c, 8b, 9a, 10a, 11b, 12c, 13b, 14 c  



 



 

 

 

 

D. Krawczyk, A. Borkowska 
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