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temat: CO  WŁOŻYMY  DO  KOSZYKA  WIELKANOCNEGO?  

• „ Czy umiesz tak jak ja” – zabawa z elementem równowagi.  

Dziecko stoi R. pokazuje ruch, a dziecko go naśladuje. Rodzic mówi: Czy umiesz tak jak ja: 

stać na jednej nodze? Narysować stopą jajko na podłodze? Podnieść nogę zgiętą w kolanie i 

klasnąć po nią? Zrobić dwa kroki w przód z zamkniętymi oczami, obrócić się szybko i stanąc 

na jednej nodze? 

• Co włożymy do koszyka wielkanocnego – szukanie odpowiedzi na pytanie na podstawie 

doświadczeń dzieci, rozmowy z Rodzicem i oraz karty pracy KP.1.  

Rodzic mówi: W Wielką Sobotę święcone są wielkanocne koszyczki, które wypełnione są 

różnymi rodzajami pokarmów:  malowane jajka, które są symbolem odradzającego się życia,  

chleb ma zapewniać ludziom dobrobyt i pomyślność,  

sól  ma chronić przed zepsuciem i złem,  

chrzan ma zapewnić zdrowie i sprawność),  

kiełbasa ma zapewniać zdrowie,  

wielkanocna babka jest symbolem umiejętności i dostatku,  

baranek wielkanocny z czerwoną chorągwią (symbol Jezusa Chrystusa).  

Proszę zapytać dziecko co chciałoby mieć w koszyczku. 

• Karta KP.2.  

◦ Narysuj koszyk po śladzie . Wytnij elementy przedstawiające rzeczy, które święci się na 

Wielkanoc i przyklej je w koszyku.  

□ Narysuj w ramce tyle kresek ile sylab jest w wyrazie „Wielkanoc” 
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• „Sokole oko” Wskaż  symbole wielkanocne i ich cienie. Nazwij je. 

 

 

 

 

 

 

• Zabawa ruchowa  

- „Jajko na łyżce”- dziecko trzyma w ręce  łyżkę stołową, a na niej ugotowane jajko lub inny 

przedmiot. Jego zadaniem jest przejść do Rodzica stojącego w pewnej odległości. 

- „Rób tak – nie rób tak” – Rodzic demonstruje różne ruchy, mówiąc jednocześnie: Rób tak! 

lub Nie rób tak!. Zadaniem dziecka jest naśladowanie gestów R. Kiedy słyszy: Rób tak!  

Kiedy usłyszy Nie rób tak stoi bez ruchu.  

- „Skaczące żabki” – dziecka skacze do wyznaczonego miejsca naśladując skoki żabki, po 

drodze, na hasło R. : hop, wykonuje pełny obrót wokół własnej osi.  

 

 

 



 

 

•W każdej ramce wskaż zdjęcie, które różni się od pozostałych Nazwij to co widzisz na  

zdjęciach. 

 

 

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia. 


