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Drodzy Rodzice! 

KWIECIEŃ 2023r. 

Na stole święcone, a obok baranek, Koszyczek pełny barwnych 
pisanek 

I tak znamienne w polskim krajobrazie W bukiecie srebrzyste, 
wiosenne bazie. Zielony barwinek, fiołki i żonkile 

- Barwami stroją uroczyste chwile. 

W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie, Gdy wielkanocne na 
stole śniadanie. Zdrowych i spokojnych 

Świat Wielkanocnych 

Życzy 

Dyrektor oraz Pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 2  

 



„Ciekawe, dlaczego... Święta Wielkanocne to czas radości” 

Wielkanoc obchodzimy w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Uważana jest ona za 
najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie, stanowi bowiem upamiętnienie ważnego wydarzenia – 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ze świętem tym wiąże się wiele ciekawych tradycji i zwyczajów. 
Przygotowania do Świąt Wielkiejnocy rozpoczynamy krótko po pożegnaniu zimy. Nawet porządki 
poprzedzające okres świąteczny należą do tradycji. Sprzątanie ma symbolizować usuwanie pozostałości 
zimy, a także pozbywanie się z domu zła i chorób. Porządki sprzyjają więc ogólnemu dobremu samopoczuciu 
i kojarzą się z radosnym oczekiwaniem na nadchodzącą wiosnę. Szczególnie wiele przyjemności sprawia 
ozdabianie jajek, które symbolizują nowe życie. Ugotowane na twardo jajka barwi się, maluje we wzory lub 
ozdabia na przeróżne sposoby. Tak powstają pisanki, które wkładamy do koszyka wraz z innymi produktami 
spożywczymi i zanosimy w Wielką Sobotę do poświęcenia. W koszyczku (zwanym święconką) nie powinno 
zabraknąć chleba, wędlin, drożdżowej babki, chrzanu, soli czy pieprzu. Dzieci chętnie wkładają tam także 
słodycze – cukrowego baranka lub zajączka z czekolady. Trzeba poskromić apetyt i przechować święconkę do 
dnia następnego, kiedy to dzielimy się nią na śniadanie z całą rodziną. 

Ważnego wydarzenia – zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ze świętem tym wiąże się wiele ciekawych 
tradycji i zwyczajów. Przygotowania do Świąt Wielkiejnocy rozpoczynamy krótko po pożegnaniu zimy. Nawet 
porządki poprzedzające okres świąteczny należą do tradycji. Sprzątanie ma symbolizować usuwanie 
pozostałości zimy, a także pozbywanie się z domu zła i chorób. Porządki sprzyjają więc ogólnemu dobremu 
samopoczuciu i kojarzą się z radosnym oczekiwaniem na nadchodzącą wiosnę. Szczególnie wiele 
przyjemności sprawia ozdabianie jajek, które symbolizują nowe życie. Ugotowane na twardo jajka barwi się, 
maluje we wzory lub ozdabia na przeróżne sposoby. Tak powstają pisanki, które wkładamy do koszyka wraz z 
innymi produktami spożywczymi i zanosimy w Wielką Sobotę do poświęcenia. W koszyczku (zwanym 
święconką) nie powinno zabraknąć chleba, wędlin, drożdżowej babki, chrzanu, soli czy pieprzu. Dzieci 
chętnie wkładają tam także słodycze – cukrowego baranka lub zajączka z czekolady. Trzeba poskromić apetyt 
i przechować święconkę do dnia następnego, kiedy to dzielimy się nią na śniadanie z całą rodziną. 

          

Dzieciom wiele radości sprawiają również wielkanocne prezenty od zajączka, lecz zwyczaj ten nie wszędzie 
jest rozpowszechniony. Przyniesione przez zajączka prezenty – słodycze i drobne upominki - ukryte są często 
w specjalnych jajach wielkanocnych. Wciąż żywą tradycją jest lany poniedziałek, zwany inaczej śmigusem 
dyngusem, kiedy to polewamy się nawzajem wodą. Zwyczaj ten w przeszłości dotyczył oblewania przede 
wszystkim dziewcząt, ale dziś każdy może brać udział w tej zabawie. Panny zmoczone w tym dniu miały 
podobno zwiększone szanse na zamążpójście. Tradycja głosiła, że jeśli któraś z dziewcząt obrazi się za 
polanie wodą, wtedy długo nie będzie mogła znaleźć męża. Na szczęście można było się wykupić - zapłatę 
stanowiły pisanki, stąd każda panna starała się, żeby jej jajka były najpiękniej ozdobione. A jeśli w tym dniu 
chłopak wręczał pannie pisankę, znaczyło to, że dziewczyna bardzo mu się podoba. Wszystkie powyższe 
tradycje sprawiają, że lubimy te święta i wraz z nadejściem wiosny każdy z nas wyczekuje na dopełnienie się 
ciekawych wielkanocnych zwyczajów. 

     



"Jak to będzie?"   M. Konopnicka                                            

Jutro będzie Wielkanoc,                                            
babki w piec już wsadzone,  
gotują się kiełbasy  
i mieć będziemy święcone!  
Najpierw obrus bielutki  
mama na stół położy  
na nim stanie pośrodku  
ten baranek Boży.  
 
Jajkiem będziemy się dzielić  
wszyscy w domu z kolei,  
życzyć sobie pociechy,  
życzyć sobie nadziei.  
Potem będą mazurki,  
właśnie robi je mama.  
A rodzynki, migdały  
- obieram ja sama  (…) 

 

 



 



 



    WIELKANOCNE ZAGADKI 

Żółciutki jak słoneczko symbol wielkanocny. Wyskakuje z jajeczka ten ptaszek radosny. 
KURCZACZEK 

 

Cytrynowa, piaskowa bądź czekoladowa. Na stole wielkanocnym tradycyjnie króluje, bo wszystkim 
najczęściej bardzo smakuje. 

BABKA WIELKANOCNA 



Jedzeniem napełniony, pięknie przystrojony. Tuż przed Wielkanocną do kościoła jest niesiony. 
KOSZYCZEK 

 

Najpierw je pięknie zdobimy, 

a co kryją w środku zjeść lubimy. PISANKI 

 Bardzo sympatyczny symbol wielkanocny co ma długie uszy 

i jest bardzo skoczny. ZAJĄC 



Kwietniowe zagadki  

1. Bardzo głośno brzęczy, gdy nad łąką leci, tak się również nazywa zabawka dla dzieci. 
(bąk) 
2. Mnóstwo małych dziurek, przez nie woda się wylewa, gdy ziemia jest sucha mama 
grządki nią podlewa. (konewka) 
3. Zielona łodyżka na niej kolorowe płatki, dzieci dają je w prezencie z okazji Dnia Matki. 
(kwiatek) 
4. Kolorowe skrzydełka na kwiatkach siadają i swoimi barwami wszystkich zachwycają. 
(motyle) 
5. Ta żółciutka kula mocniej grzeje wiosną, dzięki niej na świecie rośliny urosną. (słońce) 
6. Jaki kolor mają listki gdy się z pąków rozwijają? Taki kolor ma też trawa kiedy ciepłe dni 
nastają? (zielony) 

WIOSENNE PRZEBUDZENIE – zabawa ruchowa z opowieścią. 

Słonko zaświeciło, zwierzęta zbudziło 
Dzieci stoją, ręce w górze, dłonie ruszają się jak promyki słońca 

Ćwir, ćwir, ćwir wesoło rozlega się wkoło 
Dzieci swobodnie biegają na paluszkach i ćwierkają 

Ptaszki wciąż ćwierkają, główkami kiwają, skrzydłami machają, ćwir, ćwir, ćwir śpiewają. 
Dzieci wykonują lekkie obroty głowami, machają rękoma jak skrzydłami i ćwierkają mocno akcentując 
zgłoskę „ćwir” 

Zbudziły się misie, oczka przecierają 
Dzieci wstają powoli z pozycji leżącej i przecierają oczy 

mru, mru, mru, mru, mru, mru, mru puste brzuszki mają. 
Dzieci mruczą mocno akcentując zgłoski „mru” i masują swoje brzuszki. 

Jak pomóc dziecku radzić sobie ze złością? 

Uczucie złości towarzyszy człowiekowi we wszystkich okresach 
jego życia. Złości się zarówno niemowlę, jak i przedszkolak czy 

dorosły. Kiedy niemowlę odczuwa złość, najczęściej się czerwieni, 
krzyczy, płacze i wymachuje kończynami. Im starsze dziecko, tym 
bardziej różnorodne są przejawy tego uczucia. Nierzadki jest widok 

przedszkolaka tupiącego ze złości, rzucającego się z krzykiem na 
chodnik, kiedy mama odmawia kupna zabawki. Przejawy złości 



mogą mieć także charakter ataku fizycznego, skierowanego na 
inne osoby (popychanie, bicie, szczypanie) lub na przedmioty 
(ciskanie wszystkim, co wpadnie w ręce, niszczenie zabawek, 

książek, trzaskanie drzwiami). Czasami atak jest skierowany na 
własną osobę (dziecko się szczypie, gryzie lub drapie). Inną formą 

manifestacji złości jest atak werbalny, w którym dziecko używa 
silnie zabarwionych emocjonalnie sformułowań. Złości nie da się 

uniknąć. Ważne jest zatem to, by od najmłodszych lat uczyć dzieci 
kierować złością w taki sposób, aby nie ona rządziła nimi, lecz aby 

one mogły ją mieć pod kontrolą. 

Wybuch - jak reagować, by nie wybuchnąć wraz z dzieckiem? 

Jeżeli jesteśmy uważni, to wiele ataków złości możemy zatrzymać 
w momencie pojawienia się pierwszych symptomów. Jednak 
zdarzają się takie sytuacje, w których dochodzi do wybuchu. 

Wybuch jest mniej groźny, kiedy: 

1.ograniczamy liczbę bodźców ("mniej paliwa"); obniżamy i 
ściszamy głos, mówimy wolno, unikamy kontaktu wzrokowego, 

unikamy dotyku, chyba że dziecko samo go szuka, pozostawiamy 
dziecko samemu sobie (bez widowni), 2. ograniczamy zasięg; nie 

wypominamy, w razie agresji fizycznej - przytrzymujemy dziecko, 
3. stosujemy "zawory bezpieczeństwa"; dziecko ma możliwość 

rozładowania się w ruchu, ma możliwość opowiedzenia. 

Co można zrobić dziecko, kiedy się złości? 

W niektórych przypadkach dziecko może potrzebować fizycznego 
odreagowania złości. Można mu to zapewnić na kilka sposobów; 

kierowana zabawa lalkami - agresja występuje pomiędzy 
postaciami zabawy, rysowanie, zgniecenie kartki papieru i 
wyrzucenie jej, darcie kartki papieru na małe kawałeczki, 

uderzanie poduszek lub materaca na przykład pałkami zrobionymi 
z miękkiego materiału, użycie worka lub gruszki bokserskiej dla 
dzieci (w rękawicach), wojna na kulki, bieganie, skakanie. Kilka 



sposobów dla dziecka na wyciszenie się: liczenie do 10, pomyślenie 
o czymś przyjemnym, kilka głębokich oddechów, zrobienie czegoś 

przyjemnego, spokojna muzyka, spacer, mówienie o swoich 
uczuciach, techniki relaksacyjne. 

Źródło: opracowała Anna Szmajduch na podstawie artykułu pani 
Niny Olszewskiej - psychoterapeuty, trenera pracującego z dziećmi, 

młodzieżą i dorosłymi 

  

  

  M@Mo,Tato, PoB@w się ze mną 

Jeszcze niedawno stroiliśmy choinki i rzucaliśmy się śnieżkami, a 
tu już przebiśniegi, krokusy i ciepłe promienie słońca umilają nam 

dni. Wiosna to niewątpliwie wspaniała pora roku-dzieci w końcu 



mogą spędzać czas na świeżym powietrzu-biegać i bawić się na 
placach zabaw, spacery są przyjemniejsze i wszyscy mamy więcej 
energii. W dodatku cieszymy się ze Świąt Wielkiej Nocy, które są 
świetną okazją do twórczego spędzenia czasu z naszymi dziećmi. 

Dlatego już zwyczajowo proponuję parę zabaw logopedycznych i 
ogólnorozwojowych, które mogą umilić Wam wspólne chwile. 

Powodzenia! 

ZABAWY ODDECHOWE 

„Koszyk z jajkami” 

za pomocą słomki przenosimy styropianowe lub wycięte z papieru 
jajka do koszyczka/pudełka 

(przybliżamy słomkę do jajeczka i wciągając powietrze, zasysamy 
je) 

„Wiosenny wiatr” 

zieloną kartkę z bloku nacinamy do połowy, co ok 1-2 cm, tak by 
powstało nam coś w rodzaju 

grzebienia; dziecko ma za zadanie dmuchać na paseczki-od lewej 
do prawej, raz mocno, raz lekko 

ZABAWY DOSKONALĄCE SPRAWNOŚĆ RĄK, KOORDYNACJĘ 
WZROKOWO- RUCHOWĄ, MYŚLENIE 

„Jajka hop do koszyka” 

za pomocą łyżki do lodów lub zwykłej łyżki, a także szczypców 
kuchennych przenosimy styropianowe 

lub plastikowe jajka do koszyczka/pudełka 

„Pisanki z plasteliny” 

wycinamy z bloku technicznego kształt jajka, na czterech 
karteczkach przygotowujemy wzór szlaczka np. fale, kropki, 

zygzaki, prostą kreskę; zadaniem dziecka jest wylosowanie wzoru, 



a potem wyklejenie go z plasteliny na pisance (na jednej pisance 
możemy umieścić więcej wzorów w różnych kolorach) 

„Szeregi i sekwencje” 

-wycinamy z papieru pięć różnej wielkości, ale w tych samych 
kolorach kwiatków-dziecko ma za 

zadanie ułożyć je od największego do najmniejszego i odwrotnie 

-wycinamy z papieru np. kwiatki, jajka, słoneczko, biedronkę, 
układamy z nich przed dzieckiem sekwencję np. jajko, jajko, słońce, 

jajko, jajko, słońce, zadaniem dziecka jest: 

1.ułożyć pod spodem taką samą sekwencję-łatwiejsza wersja 

2. dokończyć sekwencję ułożoną przez rodzica, tj. . po słońcu znów 
jest jajko, potem jajko i znów słońce itd.-trudniejsza wersja 

Poza tym gorąco zachęcam Was także do wspólnego wysiewania 
rzeżuchy czy pszenicy, wspólnego pieczenia ciast, czy 

przygotowywania koszyczka w Wielką Sobotę, oprócz miłego 
spędzenia czasu są to idealne zabawy, doskonalące myślenie 

przyczynowo-skutkowe i sprawność rąk, poszerzające wiedzę o 
świecie. 


