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Przebieg dnia 
 
 

„Pacynka” – zabawa z pacynkami na wzór zabawy „Pomidor”. Dzieci siedzą 

 trzymają w ręku pacynki. Należy zadawać pytania, np.: 

Jak masz na imię?; Co lubisz robić?. Dziecko, któremu zadaje się pytanie, musi 

odpowiedzieć: Pacynka. Ta osoba, która odpowie inaczej bądź się roześmieje, 

daje fant i musi go na końcu wykupić. Dzieci same wymyślają zadania. 

 
 
„Co to jest tradycja?” – rozmowa na temat wielkanocnych zwyczajów. Co to 

jest tradycja?. Dzieci wypowiadają się. Wyjaśnienie pojęcia tradycji (zasady 

postępowania, poglądy, wiadomości przekazywane z pokolenia na pokolenie, 

np. tradycje rodzinne, narodowe, regionalne). 

 



 
 W różnych regionach Polski są różne tradycje związane z obchodzeniem Świąt 

Wielkanocnych. Zapoznanie dzieci z kilkoma tradycjami związanymi z 

Łowiczem i Podhalem. Łowicz i jego okolice to takie miejsce, gdzie do dnia 

dzisiejszego wszyscy przywiązują bardzo dużą wagę do tradycji regionalnej.  



W trakcie różnych świąt, państwowych i kościelnych, na ulicy pojawiają się 

ludzie w regionalnych strojach ludowych. W obecnych czasach chodzenie w 

stroju ludowym na pewno nie byłoby wygodne, dlatego Łowiczanie często mają 

tylko pewne elementy stroju ludowego, np. dziewczyny – kolczyki; chłopcy – 

krawaty... Do tradycji regionalnych należą również zwyczaje świąteczne. 

Wielkanoc to taki czas, kiedy Łowiczanie dobrze się bawią, śpiewają i tańczą. 

 

 https://vod.tvp.pl/video/ziarno,wielkanoc-po-lowicku,29669696 
 

 „Wielkanoc na Podhalu” – następny region Polski – Podhale. 

Na Podhalu w Białą Niedzielę, to jest w tydzień po Wielkanocy, chodzą 

dziewczęta i małe dziewczynki ze Śmierztecką – lalką ze szmatek, ubraną w 

białe płótno, przystrojoną w korale i wstęgi. Orszak obchodzi całą wieś i przed 

każdym domem, unosząc wysoko szmacianą Śmierzteckę, śpiewa lub mówi: 

Szła Maryja do miasta 

sł. i muz. tradycyjne 

Szła Maryja do miasta, 

a Śmierztecka z miasta. 

Dziewczęta ją niosą, 

o jajeczka proszą. 

Obyście im dali, 

a nie żałowali, 

bo jak im nie dacie, 

wielki cud poznacie! 

 
Garnki, miski, co tu macie, 

potłuką się w waszej chacie! 

Kureczki wam oskubiemy, 

pod nóżeczki pościelemy, 

bo nam tutaj zimno stać! 

Gdy gospodyni wyniesie poczęstunek, dziewczęta śpiewają: 

Za jajeczka dziękujemy, 

zdrowia, szczęścia winszujemy! 

 

 Omówienie niezrozumiałych słów; mówienie tekstu przyśpiewki w 

odpowiednim rytmie. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=kJvFM2hSV6c 
 

„Gdzie leży...” – praca z mapą. Wyszukiwanie na mapie Polski: swojej 

miejscowości, Łowicza, Zakopanego. Mierzenie sznurkiem odległości między 

miejscowościami. 

 

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,wielkanoc-po-lowicku,29669696
https://www.youtube.com/watch?v=kJvFM2hSV6c


 
- „Gra w zielone” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci maszerują, 

podskakują bądź biegają po sali w zależności od rytmu. Podczas przerwy 

 w akompaniamencie należy głośno podać nazwę ustalonego wcześniej koloru, 

np. Zielony!, wówczas dzieci muszą odszukać podany kolor w sali i dotknąć 



go. Zabawa jest powtarzana kilka razy. Jeżeli podamy nazwę innego koloru, 

dzieci stają prosto w bezruchu. 

 

- „Stroje ludowe” – praca plastyczna. Pokoloruj lub pomaluj farbami strój i 

motyw łowicki oraz podhalański. 



 



 



 



 


