
Tradycje i zwyczaje wielkanocne  

– zasoby do edukacji zdalnej w klasach I-III 

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, a wiąże się to również z realizacją tej tematyki  

na zajęciach. Poniżej zostały przedstawione zasoby z podziałem na poszczególne edukacje. 

Wykorzystajmy te, które są najbardziej dostosowane do uczniów naszej klasy.  

Edukacja polonistyczna 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_28_138_p1 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_26_115_p0 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_24_111_p0  

https://www.dyktanda.net/   Rozwiązując dyktanda online uczeń oprócz poznawania zasad 

pisowni zdobywa również umiejętności związane z obsługą komputera i Internetu 

http://www.zyraffa.pl/edukacja/kat/polski/ort1  

http://www.zyraffa.pl/edukacja/kat/polski/ort2  Ortograficzne gry edukacyjne dla dzieci 

http://www.zyraffa.pl/edukacja/kat/polski/ort3  Czy znasz wyrazy z trudnościami 

ortograficznymi? 

http://www.zyraffa.pl/edukacja/kat/polski/rabbit  Gra językowa Uratuj króliczka  

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,14963ad5.html  Tradycyjne przygotowania do Świąt. 

Odkryj Wielkanoc na nowo! 

https://dyktanda.online/app/dyktando/695  Dyktando: Żółta Gromadka 

https://www.youtube.com/watch?v=1n8yF1I4kPU  Film Bajki Gilusia | odcinek 43 | 

Przygotowania do Wielkanocy 

https://www.youtube.com/watch?v=T1_Su0kjAzQ  Wielkanocny Zajączek - bajka dla dzieci 

(audiobook)  

http://www.ito.hg.pl/  Zabawy edukacyjne 

Edukacja językowa - Język angielski 

https://www.digipuzzle.net/kids/easter/puzzles/wordmap.htm?language=english&linkback=
../../../education/easter/index.htm  Karty słowne - kolory 

Edukacja matematyczna 

http://www.zyraffa.pl/edukacja/kat/matematyka/  Gry online, gry edukacyjne dla dzieci, gry 

przygodowe, konkursy, krzyżówki, quizy 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_28_138_p1
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL2_ORE_V7_WIOSNA_2_3_26_115_p0
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL3_ORE_V9_WIOSNA_3_3_24_111_p0
https://www.dyktanda.net/
http://www.zyraffa.pl/edukacja/kat/polski/ort1
http://www.zyraffa.pl/edukacja/kat/polski/ort2
http://www.zyraffa.pl/edukacja/kat/polski/ort3
http://www.zyraffa.pl/edukacja/kat/polski/rabbit
https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,14963ad5.html
https://dyktanda.online/app/dyktando/695
https://www.youtube.com/watch?v=1n8yF1I4kPU
https://www.youtube.com/watch?v=T1_Su0kjAzQ
http://www.ito.hg.pl/
https://www.digipuzzle.net/kids/easter/puzzles/wordmap.htm?language=english&linkback=../../../education/easter/index.htm
https://www.digipuzzle.net/kids/easter/puzzles/wordmap.htm?language=english&linkback=../../../education/easter/index.htm
http://www.zyraffa.pl/edukacja/kat/matematyka/


https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/easter/puzzles/mathriddles.htm?language=english&li
nkback=../../../education/easter/index.htm  Wielkanocne zagadki matematyczne  

http://www.tomaszgrebski.pl/viewpage.php?page_id=771  Jajeczne zadania z matematyki 

https://szaloneliczby.pl/kura/  Zadania i ćwiczenia z matematyki 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/clutter_math_till_20.htm?language=eng
lish&linkback=../../../education/math-till-20/index.htm  Dodawanie i odejmowanie w 
zakresie 20 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mosaics_math_easter.htm?language=engli
sh&linkback=../../education/easter/index.htm  Wielkanocna mozaika 

Edukacja środowiskowa/przyrodnicza 

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,14963ad5.html  Tradycyjne przygotowania do Świąt. 
Odkryj Wielkanoc na nowo! 

https://www.youtube.com/watch?v=cKX2EsZk6ZA  Święta Wielkanocne | Nasze zwyczaje i 
tradycje  

https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q  Lekcja wideo. Polskie tradycje. 

WIELKANOC. 

https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U  Tradycje i zabawy wielkanocne 

https://www.youtube.com/watch?v=pRPZDQY3h60&fbclid=IwAR1r46E6Oe8SXIWGxKkLbzAa

G4HcMqH1qq-gynVMrI6fBv7CAUiJXKMP6Sc  Tradycje Wielkanocne, wystawa dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=076OyxSq6wc  Jak zrobić ciekawe jajka na Wielkanoc? 

Eksperymenty w domu (special) 

https://www.mamawdomu.pl/2016/03/eksperymenty-z-jajem-czyli-7-pomyslow-na-

doswiadczenia-z-dziecmi.html  Eksperymenty z jajem, czyli 7 pomysłów na doświadczenia z 

dziećmi! 

https://www.youtube.com/watch?v=mUn3EKXFY0Y  Naturalne barwienie jajek - błękitna 

laguna 

Edukacja muzyczna 

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8  ♫ ♫ ♫ Pisanki, pisanki ♫ ♫ ♫ Piosenka 

dla dzieci ♫ ♫ ♫ 

https://www.youtube.com/watch?v=pNoD_565U08  Piosenka Święta tuż tuż 

(WIELKANOC).wmv 
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https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4  PISANKI, KRASZANKI, SKARBY 

WIELKANOCNE... piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg  Piosenka „Święta z jajkiem i zającem” 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U  ZoZi - Znaki Wielkanocy (piosenka 

wiosenna) 

https://www.youtube.com/watch?v=XuCRqaZDhEE  Wielkanocna piosenka (Easter Song) 

https://www.youtube.com/watch?v=6RH8hXpWnlk  Śpiewające Brzdące - Kurka i pisanki - 

Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=2F9FG1rD3qI  Piosenka wielkanocna 

Edukacja plastyczna 

http://www.zyraffa.pl/artykuly/kat/3/wielkanoc_zajaczek  Wielkanocne ozdoby 

http://www.zyraffa.pl/tv/kategoria/wielkanoc  Obyczaje związane ze Świętami 
Wielkanocnymi. Zdobienie jaj, koszyczek ze święconką, palmy wielkanocne. 

https://www.kolorowankimalowanki.pl/index.php  Kolorowanki o tematyce wielkanocnej 

https://www.kolorowe-obrazki.pl/kolorowanki-wielkanoc/  Świąteczne kolorowanki 

https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,70025f9.html  Wielkanocna kartka z zajączkiem 

https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,69924cd.html  Wielkanocna kartka z pisankami 

https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs  Zając z papierowej dłoni 

Informatyka 

https://www.digipuzzle.net/minigames/mozaics/mosaics_copy_easter_16x16.htm?language

=english&linkback=../../education/easter/index.htm  Wielkanocne Mozaiki 16x16 

http://www.animaatjes.de/alphabete/ostern/  Litery Wielkanoc 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=search&q=wielkanoc  Puzzle o tematyce wielkanocnej 

https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/easter/puzzles/swaprows.htm?language=english&lin
kback=../../../education/easter/index.htm  Puzzle z pisanek 

https://www.digipuzzle.net/kids/easter/puzzles/hiddenicons.htm?language=english&linkbac
k=../../../education/easter/index.htm  Ukryte pisanki 

http://www.animaatjes.de/ostern-bilder/farbe/  Kolorowe zdjęcia wielkanocne. Kolorowe 
obrazy. Kolorowe animowane zdjęcia gif. Kolorowe animacje 
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Wychowanie fizyczne 

https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-starszych-dzieci/  Mini gimnastyka dla 
starszych dzieci 

https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/  Magiczne koło to 
pomysł na zabawy ruchowe w domu 

https://www.youtube.com/watch?v=h4u1Hg8JoQM&feature=youtu.be  Zabawy ruchowe 
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Opracowanie:  

Danuta Moroz  
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