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Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania na temat 

„Zwyczaje Świąt Wielkanocnych” 

Drogi Rodzicu przeczytaj poniższe opowiadanie dziecku (zadbaj o to, aby nic 

nie rozpraszało jego uwagi). Po przeczytaniu tekstu zadaj  pytania zamieszczone 

poniżej. 

 Do zajęć załączam również gotowe obrazki przedstawiające symbole 

Wielkanocy1. Zachęcam również do zaangażowania dzieci w przygotowania do 

Świąt . 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Źródło: www. przedszkolankowo.pl 



Opowiadanie 

W przedświąteczny sobotni poranek Zosia wstała bardzo wcześnie. Kiedy zeszła 

na dół czuła w domu dzieje są coś niezwykłego. 

– Co mogło dziać się w domu?- pomyślała i zajrzała do pokoju, w którym 

panowała  niesamowita krzątanina. Domownicy, mama, tata i jej dwaj starsi 

bracia byli czymś bardzo przejęci i nie zwracali uwagi na małą Anię. Może o 

mnie zapomnieli pomyślała dziewczynka. Ania patrzyła co robi jej rodzina. 

Mama piekła w kuchni pyszne babki i mazurki, jej bracia pomagali tacie w 

sprzątaniu domu, tylko mała Ania nic nie robiła.  Gdy zobaczyła ją mama 

zaprosiła córeczkę do stołu zawołała resztę rodziny i razem zaczęli malować 

pisanki -  jajka, które mama wcześniej ugotowała. Dziewczynce to zajęcie 

bardzo się podobało, i chciała malować je przez cały dzień. Ale w pewnym 

momencie tata ściągną z szafy koszyk i postawił go na stole i  powiedział: 

najwyższa pora przygotować święconkę. Ania popatrzyła się na tatę ze 

zdziwieniem i pomyślała co to jest ta święconka. .. a wy jak myślicie co to jest 

święconka?2 

Pytania dotyczące tekstu np.: 

 Co to jest święconka i co powinno się w niej znaleźć? 

 Co robili domownicy? 

 Jak nazywają się jajka, które malowali bohaterowie opowiadania? 

 Jak myślicie do czego się przygotowywali? 

 

Po zakończonej rozmowie proszę, aby każde dziecko namalowało w powietrzu 

lub na dywanie pisankę, najpierw jedną ręką, potem drugą, na zakończenie 

obiema rękami jednocześnie. 

Zachęcam również do wspólnego przygotowania koszyczka wielkanocnego i 

samodzielnego wkładania przez dziecko potrzebnych rzeczy. 
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*Dla chętnych 

Znajdź 5 różnic 
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