
Witamy Was serdecznie ! 

 

Temat tygodnia:„Wielkanoc” 

Temat dnia : „Wielkanocne tradycje” 

 

Dzisiejszy dzień zacznijcie od porannej gimnastyki przy piosence! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

Źródło: youtube 

 

Powodzenia! 

 

Zad. 1  

W czasie gdy rodzic czyta bajeczkę, wykonujcie ćwiczenia usprawniające narządy mowy. 

 

Wielkanoc u języczka  

Zbliża się Wielkanoc. Trwają przygotowania do świąt. Pan Języczek postanawia upiec ciasto. 

Najpierw do miski (dzieci robią z języka „miskę” – przód i boki języka unoszą tak, by na 

środku powstało wgłębienie) wsypuje mąkę i cukier, dodaje masło (wysuwają język z buzi, a 

potem go chowają, przesuwając po górnej wardze, górnych zębach i podniebieniu). Następnie 

rozbija jaja (otwierają szeroko buzie, kilkakrotnie uderzają czubkiem języka w jedno miejsce 

na podniebieniu). Wszystkie składniki miesza (obracają językiem w buzi w prawo i w lewo) i 

mocno uciera. Ciasto już się upiekło. Pan Języczek właśnie je ozdabia – polewa 

czekoladą (przesuwają czubkiem języka po podniebieniu w przód, w tył i w bok), obsypuje 

rodzynkami i orzechami (dotykają językiem każdego zęba najpierw na górze, a potem na 

dole). Pan Języczek robi sałatkę warzywną. Kroi warzywa (wysuwają język z buzi i szybko 

nim poruszają w kierunku nosa i brody), dodaje majonez, miesza, a potem próbuje. Sałatka 

jest pyszna (oblizują wargi ruchem okrężnym). Następnie pan Języczek maluje jaja – powoli 

wkłada je do kubeczków z barwnikami (przesuwają język po górnej wardze, górnych zębach i 

podniebieniu). Wyciąga pomalowane i dmucha, żeby szybciej wyschły (wdychają powietrze 

nosem, wydychają buzią). Potem rysuje na jajach wzorki – kropki (dotykają językiem 

różnych miejsc na podniebieniu) i kółka (oblizują wargi ruchem okrężnym). Zaplata jeszcze 

koszyczek wielkanocny (kilkakrotnie dotykają językiem górnej wargi, prawego kącika ust, 

dolnej wargi i lewego kącika ust) i już wszystko do świąt przygotowane. Cieszy się pan 

Języczek (uśmiechają się szeroko, nie pokazując zębów), bo może już świętować. 

 

Zad. 2 

Zapoznajcie się z wielkanocnymi zwyczajami oglądając prezentację 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA&t=94s 

Źródło: youtube 

 

Zad. 3 

 „Kaszubskie nuty” – zabawa słuchowo-wzrokowa.  

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA&t=94s


Posłuchajcie piosenki, która jest wyliczanką śpiewaną w języku kaszubskim. Kaszubi 

mieszkają na północy Polski. Posłuchajcie słów i starajcie się zapamiętać , o czym jest 

właśnie mowa w piosence. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4 

Źródło: youtube 

  

KASZËBSCZÉ NÓTË  

 

To je krótczé, to je dłudżé,  

to kaszëbskô stolëca to są basë,  

to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba.  

Òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi, krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.  

To je ridel, to je ticz,  

to są chòjnë, widłë gnojné.  

Chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz, òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi, krótczé, dłudżé, to 

kaszëbskô stolëca.  

To je prosté, to je krzëwé,  

to je slédné kòło wòzné.  

Slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé, chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz, òznôczô Kaszëba, basë, 

skrzëpczi, krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca  

To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtorôczi. 

 Hôk, ptôk, półtorôk, slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé, chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz, 

òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi, krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.  

To je klëka, to je wół, 

 to je całé, a to pół.  

Całé, pół, klëka, wół, hôk, ptôk, półtorôk, slédné kòło wòzné, prosté, krzëw 

 

Zad. 4 

 

 Praca z KP3.41a – podczas słuchania piosenki Kaszubskie nuty pokaz kolejne obrazki 

i spróbuj powtarzać nazwy przedstawionych na nich przedmiotów w języku 

kaszubskim. Naklejaj nalepki pod tymi obrazkami, które przedstawiają przedmioty 

nazwane podobnie w języku kaszubskim i polszczyźnie ogólnej.  

 

Zad. 5  

Co to jest Palma Wielkanocna ? Poproś rodzica o przeczytanie krótkich informacji na ten 

temat zobacz fotografie Palm z trzech regionów Polski 

 To gałązka palmy lub wierzby bądź wiązanka żywych i suszonych roślin przygotowywana 

przed Wielkanocą  na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy podczas uroczystości Niedzieli 

Palmowej 

Palmę wielkanocną tworzy się z trzciny, wierzby, ziół, kwiatów suszonych i sztucznych. Jest 

w niej bukszpan, jałowiec i kwiatki – żywe i sztuczne 

W zależności od regionu, palmy różnią się wyglądem i techniką wykonania. Swoją odrębność 

zachowały palemki wileńskie. 

https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Palmowa


 

Palma kurpiowska powstaje z pnia ściętego drzewka (jodły lub świerka), oplecionego na 

całej długości widłakiem, wrzosem, borówką, zdobionego kwiatami z bibuły i wstążkami. 

Czub drzewka pozostawia się zielony. Tradycja wykonywania palm szczególnie zachowała 

się na Kurpiach w miejscowości Łyse w parafiach Gminy Zbójna Od lat 60. XX wieku co 

roku w Niedzielę Palmową odbywa się tam konkurs na najdłuższą palmę 

 

 

 

Palma góralska, palma podhalańska wykonana jest z pęku witek wierzbowych (bazi), 

wiklinowych lub leszczynowych oraz jałowca i bukszpanu. Palmy te spotyka się podczas 

procesji w Bukowinie Tatrzańskiej, Lipnicy Murowanej, Tokarni i w Rabce. W Lipnicy i w 

Rabce corocznie odbywają się konkursy na najdłuższą i najpiękniejszą palmę. Konkurs Palm 

w Lipnicy odbywa się od 1958 roku. 

 



Palemka wileńska tworzona z papieru, traw i witek wierzbowych jest charakterystyczna dla 

okolic Wilna. Barwne i ozdobne palmy wileńskie plecie się z 50 gatunków suchych polnych, 

leśnych i ogrodowych kwiatów zbieranych o różnych porach roku dla uzyskania 

odpowiedniej kolorystyki. Tradycyjne wileńskie palmy są uwijane na suchych drewnianych 

patykach z jednej strony lub dookoła z farbowanego albo naturalnego suchotnika, mietliczki, 

krwawnika, dziurawca, tymotki chmielu, wrotyczy, kocanki piaskowej. Wierzchołek zaś z 11 

gatunków traw. W palmie wileńskiej wykorzystuje się kłosy zboża i owsa. Wileńska palma 

jest Kaziuków Wileńskich 

 

 

Zad. 6 

Obejrzyj film na którym zobaczysz sposoby tworzenia kwiatów  bibuły , może spróbujesz 

wykonać jeden kwiat samodzielnie  

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

Źródło: youtube 

 

Zad.7  

Wykonaj pracę plastyczną 

Przygotuj 

nożyczki, klej, kolorową bibułę, papier kolorowy, plastelinę, brokat 

 
Przyjrzyj się zdjęciom Palm Wielkanocnych zwróć uwagę na kolorystykę, użyte materiały, 

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


następnie wykonaj Palmę Wielkanocną  na szablonie który znajdziesz poniżej , przygotuj 

różne materiały plastyczne i wyklej poszczególne elementy kuleczkami z bibuły, plasteliny, 

kawałkami papieru kolorowego, możesz użyć brokatu, farb itp.  

 

 

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


