
Symbole Wielkanocy 

Zadanie 1 

 Posłuchaj na kanale you tube piosenki  Zozi  „Znaki Wielkanocy” i spróbuj wymienić od 5 do 

7 rzeczy, które kojarzą ci się ze świętami .  

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U  

Zadanie 2 

Rozwiąż kwiz o Wielkanocy. Uważnie posłuchaj zdań, które przeczyta ci mama lub tata.  

Wybierz właściwą odpowiedź,  przygotuj punkty (mogą to być guziki, kredki lub inne 

przedmioty) , za każdą poprawną odpowiedź dostaniesz punkt. Jestem ciekawa, ile punktów 

zbierzesz. Powodzenia! 

 Do zwierzątek wielkanocnych nie należy: zajączek, wąż, baranek. 

 Malowane jajka to: wydmuszki, pisanki, malowanki. 

 W Wielkanoc prezenty dzieciom przynosi: baranek kurczaczek, zajączek. 

 Śmigus-Dyngus to inaczej: Tłusty Czwartek, Lany Poniedziałek, Leniwy 

Poniedziałek. 

 W trakcie śniadania wielkanocnego dzielimy się: jajkiem, czekoladą, 

opłatkiem. 

 W niedzielę palmową święci się: palmy, jajka, wodę. 

 W koszyczku wielkanocnym nie znajdziemy: soli, marchewki, jajka. 

 Co znajdziemy na świątecznym stole: pieczonego indyka;  rybę po grecku 

i pierniki;  jajka, babki, mazurki. 

 Jak nazywamy koszyczek z jedzeniem, który święcimy w Wielką Sobotę: 

kraszanka, pisanka, święconka. 

 

Zadanie 3 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


Wykonaj pracę plastyczną pt. „Wielkanocne jajko” . Poproś rodzica, aby pomógł ci narysować 

na kartonie lub kartce z bloku technicznego A4 duży kształt jajka. Wytnij jajko  i ozdób  

różnymi materiałami, które masz w domu wg własnego pomysłu. Może zainspirują cię 

poniższe  propozycje . Z niecierpliwością czekam na wasze prace! Powodzenia! 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 4 

 

  



Zadanie 5 

WIELKA SOBOTA 

Wielka Sobota- dzień ciszy i skupienia.  

Po śmierci Pan Jezusa Jego przyjaciele byli bardzo smutni. Jeden z  nich, o imieniu Józef, 

zdjął ciało Pana Jezusa i złożył w grobie wykutym w skale. Wejście do grobu zostało 

zamknięte dużym kamieniem. Wszystkim było bardzo smutno. Przed grobem stanęli żołnierze, 

którzy pilnowali, aby nikt się do niego nie zbliżał.  

Zaraz po Wielkim Piątku przychodzi Wielka Sobota. Wtedy w kościołach przygotowuje się 

symboliczne groby Jezusa. Przypominają nam one ten prawdziwy grób, do którego Jezus 

został złożony po swojej śmierci. Znajduje się w nich zawsze figura przedstawiająca ciało  

Jezusa. 

W Wielką Sobotę w kościele panuje wielka cisza. Przez cały dzień ludzie odwiedzają grób 

Jezusa. Klęcząc dziękują Mu za to, że ofiarował się za nich 

 

 

 

 

Co to jest Wielka Sobota? 



https://www.youtube.com/watch?v=SMIE-bF4HWI 

W Wielką Sobotę przynosiliśmy do kościoła koszyki z pokarmami, aby ksiądz je poświęcił. 

A czy wiecie co powinno znaleźć się w koszyku? 

 – Baranek z chorągiewką przypomina nam Jezusa, który umarł za nas na krzyżu, ale 

zmartwychwstał i żyje. Baranek wkładany do koszyka może być zrobiony z cukru lub z 

ciasta.  

 –  Jajka, ponieważ oznaczają one nowe życie  

- Chleb to znak naszego codziennego pożywienia i wdzięczności Bogu za pokarm.                               

– Wielkanocna baba, czyli ciasto, to symbol doskonałości i radości.  

– Wędlina to znak, że po wielu dniach przestajemy pościć. 

 – Sól przypomina nam, że jesteśmy solą ziemi. 

 – Chrzan i zioła to wskazanie, że w życiu są także trudne chwile. 

 Poświęcone pokarmy spożyjemy wraz z bliskimi w czasie niedzielnego, świątecznego 

śniadania. 

 

 

Zadanie: narysuj koszyczek a w nim to, co powinno się znaleźć w środku. 

Link do podręcznika temat 38 

https://www.youtube.com/watch?v=SMIE-bF4HWI


https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-

religii/przedszkole/tem_30_56_Podrecznik_szesciolatki_Kocham_dobrego_Boga.pdf 

https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-religii/przedszkole/tem_30_56_Podrecznik_szesciolatki_Kocham_dobrego_Boga.pdf
https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalne-lekcje-religii/przedszkole/tem_30_56_Podrecznik_szesciolatki_Kocham_dobrego_Boga.pdf

