
                                         Morskie Skrzaty a tropie wielkanocnego Zająca 

   Jak co roku zapoznajemy dzieci z wielkanocnymi zwyczajami. Co to jest  „tradycja”, 
zapytałam dzieci. Wyraz brzmi  tajemniczo i niezrozumiale dla maluchów a niesie za sobą  
ciekawość oraz wzbogacenie wiedzy Morskich Skrzatów. Właśnie rozpoczęła się dyskusja. 
Pomysłów w  małych głowach było wiele , a przy tym  dużo,  śmiechu, w końcu  wyjaśniłam, że 
„tradycja”  to przekazywane z prababci na babcię , z babci na mamę, z mamy na dzieci różnych 
ciekawych zwyczajów,   zachowań. Tradycja łączy ludzi z tego samego kraju czy jednej rodziny. 
Wielkanoc to tradycja ,rodzinne święta, które kojarzą się 
z miłymi i wesołymi zwyczajami, jak: ozdabianie jajek, 
dyngus-śmigus, święcenie jajek, spotkanie przy 
rodzinnym stole czy oczekiwanie na spotkanie z zającem. 
Tradycją w Jantarku , jest poszukiwanie jajek na terenie 
ogrodu przedszkolnego oraz na terenie zielonym przed 
budynkiem.  Każdego roku dzieci z niecierpliwością 
czekają i wypatrują przez okna tego czworonożnego 
gościa.  
W międzyczasie oglądaliśmy filmiki o Wielkanocy, zdjęcia  
i pocztówki z zajączkami, śpiewaliśmy piosenki oraz 
wypatrywaliśmy zająca. Na głowach dzieci miały zajęcze 
uszy, które wzmocniły czas oczekiwania. Morskie Skrzaty 
cały czas pilnowały aby nie umknęła  im  niespodzianka. 
Oblegały okna, aż w pewnym momencie chłopcy 
zauważyli za oknem, dwa kicające zające z koszykami 
pełnymi jajek, no i wtedy było już pewne, że muszą  się biegiem ubrać i szukać ukrytych 
prezentów. Nawet  przedszkolaki, które zazwyczaj mają dużo czasu na ubieranie, szybko były 
gotowe do wyjścia. Ileż było emocji , pisku oraz radości. Kto  pierwszy znajdzie jajko  

z niespodzianką?! Myk cyk 
i mamy zwycięzcę, był  nim Krystian, 
a potem następne dzieci odnalazły 
jajeczka i weszły do grona 
zwycięzców. Super było szukać. 
Artur znalazł dwa jajka, ale okazał 
się super kolegą i podzielił się  
z Amelką, to piękny przykład 
koleżeństwa. Wielkanocne 
zwyczaje oprócz tradycyjnych 
obrzędów, są okazją do rodzinnych 
spotkań, okazywania sobie uczuć, 
wspólnej pracy w przygotowaniu 

uroczystości oraz kultywowaniem tradycji. Nasz przedszkolna 150 osobowa rodzina lubi to 
święto, nie tylko z okazji słodkich prezentów ale ze względu na wartości jakie niesie spotkanie 
przy rodzinnym stole. Już się szykujemy na następny rok! 
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