
Piątek 2.04.2021r. 

Temat: Wielkanoc tuż, tuż  

 

1. Posłuchaj proszę bajki pt. „Tradycje Wielkanocne”. Link do bajki 

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

 

 

2. Wielkanocny koszyczek- przygotuj wspólnie z rodzicem koszyczek wielkanocny.   

 

Każdy przyozdabia święconkę według własnego uznania. Jednak, bez względu na 

wygląd, zawartość koszyczka zawsze jest bardzo podobna. Na jego podstawowe 

wypełnienie składa się 7 produktów: jajka, sól i pieprz, chleb, wędlina, chrzan, 

baranek i słodka babka. Wszystkie te symbole świąt wielkanocnych mają swoje 

konkretne znaczenie nierozerwalnie związane z religią chrześcijańską: 

jajka – jest to najważniejszy symbol wielkanocny, ponieważ oznacza triumf życia 

nad śmiercią i początek nowego życia, a więc jest ściśle związany ze 

Zmartwychwstaniem Jezusa. Oprócz kolorowych pisanek, bardzo ważne jest 

włożenie do koszyczka przynajmniej jednego świeżo ugotowanego jajka, którym 

należy się podzielić ze wszystkimi domownikami podczas uroczystego śniadania 

wielkanocnego, podobnie jak robi się to opłatkiem w trakcie wigilii Bożego 

Narodzenia; 

pieprz i sól – symbolizują oczyszczenie, prawdę i życie w prostocie. Dodatkowo, 

sól chroni jedzenie przed zepsuciem; 

chleb – włożony do święconki ma zapewnić dobrobyt i pomyślność, a jego 

najważniejsze znaczenie jest związane z Chrystusem pojmowanym jako chleb życia 

dla chrześcijan; 

wędlina – oraz kiełbasa symbolizują zdrowie, płodność i dostatek materialny; 

chrzan – to symbol zdrowia i siły fizycznej, ale też skojarzenie z goryczą  

w kontekście gorzkiej męki Chrystusa na krzyżu; 

baranek – jest ważnym symbolem dla chrześcijan, ponieważ oznacza odkupienie 

grzeszników i przezwyciężenie zła. Najczęściej jest w postaci słodkiej figurki, 

czekoladowej albo cukrowej. Można też spotkać baranki wykonane z masła; 

słodka babka – albo kawałek innego ciasta symbolizuje ogólnie pojęte 

umiejętności i doskonałości. 

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


 

 

3. Zajączek”- Przygotuj słoiczek, watę, drucik, plastikowe oczka bądź namaluj je na 

słoiczku farbą lub flamastrem i dorysuj wąsy i nos. Poproś rodzica o pomoc w 

uformowaniu z drucika uszu zajączka lub wytnij je z kartki bloku technicznego i 

przyklej do słoiczka. Słoiczek wypełnij watą, następnie zwilż watę wodą, zasiej 

rzeżuchę, podlewaj i czekaj aż za klika dni urośnie.   

 

 

 

 



4. Święta tuż, tuż.. – pokoloruj starannie obrazek i obdaruj swoich najbliższych, 

wielkanocną laurką życząc im Wesołych Świąt.  

 

 

 

 


