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Ćwiczenia logopedyczne na Wielkanoc 

Ćwiczenia logopedyczne mogą dotyczyć także świąt.  
Zróbmy przedświąteczne porządki w buzi! Pobawmy się z dziećmi kształtując prawidłową 
wymowę, usprawniając koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową oraz przekazując wiedzę 
na temat wielkanocnych zwyczajów. 
 

 
Rozmowa na temat Świąt Wielkanocnych 

Poszerzanie zakresu słownictwa. 

Rodzice, proszę, porozmawiajcie z dzieckiem o tym, jak do tej pory obchodziło się Święta 
Wielkanocne. Pokażcie prawdziwe symbole tych świąt lub obrazki wyszukane przy pomocy 
telefonu lub komputera: palmę, koszyczek z pokarmami, pisanki itd.  
Powiedzcie o zwyczajach związanych ze Świętami Wielkanocnymi (życzenia świąteczne, 
święcenie palm i pokarmów, śniadanie wielkanocne, dzielenie się jajkiem, śmigus-dyngus). 
Zadawajcie pytania odnoszące się do treści tekstu lub filmików. 

Propozycja do przeczytania dziecku. 

Wielkanoc i poprzedzający ją Wielki Tydzień obchodzone są na pamiątkę śmierci 
 i zmartwychwstania Chrystusa. Święcone jaja, którymi się dzielimy podczas śniadania 
wielkanocnego – są symbolem nowego życia. Wielkanocne malowane jaja, czyli pisanki są  
w Polsce znane od co najmniej sześciuset lat! Początkowo jaja malowano tylko po to, by móc 
łatwo odróżnić jedno od drugiego przy grze w „walatkę”. Polegała ona na uderzeniu swym 
jajkiem w jajko przeciwnika – czyje szybciej się stłukło, ten przegrywał. Z czasem malowanie, 
czyli po staropolsku „pisanie” jaj (stąd nazwa pisanki) stało się sztuką. Dawniej pisankami 
obdarowywało się znajomych i przyjaciół.  

Wiele obyczajów wielkanocnych już prawie zanikło. Dawno temu w Wielką Środę 
rozpalano na granicach wsi siedem ogromnych ognisk, wierząc, że uchroni to miejscowość od 
pożarów przez cały rok. W Wielki Czwartek odbywał się symboliczny sąd nad Judaszem – 
apostołem, który zdradził Jezusa. Słomianą kukłę przedstawiającą Judasza obijano solidnie 
kijami, a następnie topiono w rzece lub palono. W Wielki Piątek dorośli szli nad jeziora lub 
rzeki i kąpali się w wodzie, która jak wierzono miała tego dnia cudowne właściwości – 
chroniła od chorób skóry i upiększała. Wielka Sobota to dzień święcenia wody i pokarmów  
w koszyczkach wielkanocnych. W Wielką Niedzielę odbywała się i odbywa (w tym roku 
niestety, nie) Msza Święta z procesją wokół kościoła, a potem jest śniadanie wielkanocne...  
Jest jeszcze jeden zwyczaj: śmigus-dyngus. Od dawna wierzono, że woda ma moc 
oczyszczania człowieka z jego dotychczasowych złych skłonności. Oblewanie się wodą  
w „lany poniedziałek” ma nam przypomnieć, że powinniśmy unikać wszystkich złych 
uczynków, jakie popełnialiśmy wcześniej. 

 

Propozycje do obejrzenia: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U 
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA 

https://www.youtube.com/watch?v=DgjNcFKnY7U
https://www.youtube.com/watch?v=r-to1UXYMUA


  Logopeda: Hanna Muchewicz  
PM 6 w Toruniu 

 
  

Pomóż zajączkowi odszukać ukryte w norce pisanki.  
Zaznacz drogę kredką. Pokoloruj obrazek. 

 

 


