
                                                     

 

Temat zajęć: 

                                    WIELKANOCNY KOSZYCZEK 

 

 

 

 

 

1. Domowe przedszkole – wprowadzenie do zajęć odcinkiem „Domowego przedszkola – Świąteczne zwyczaje” 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855 

 

2. Opowiadanie „Legenda o białym baranku”. Rodzic, zanim przeczyta opowiadanie prosi dziecko, aby 

zapamiętało o co pokłóciły się zwierzęta oraz co znalazło się w koszyku wielkanocnym. 

Legenda o białym baranku Urszula Pukała 

 

Posłuchajcie tylko ile było krzyku, gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku.  

Malutkie kurczątko, bielutki baranek, Brązowy zajączek i kilka pisanek. 

Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, jestem najpiękniejszy, żółty jak salami.  

Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, falujące piórka tak jak u kaczuszki. 

Co ty opowiadasz – dziwi się baranek, jestem cały z cukru, mam cukrową mamę.  

Dzieci na mój widok bardzo się radują i z mojego grzbietu cukier oblizują. 

Brązowy zajączek śmieje się wesoło, jestem z czekolady – opowiada wkoło.  

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 

Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka, dziwi się pisanka zielona jak łąka. 

Dziwią się pisanki żółte i czerwone, brązowe, różowe, szare, posrebrzone. 

 

Rodzic zaprasza dziecko do rozmowy: Kto gościł w wielkanocnym koszyku? O co pokłóciły się zwierzątka? Spróbuj 

przypomnieć sobie, jaki kolor miały pisanki w koszyku. R. Zachęca dziecko, by próbowało sformułować porównania. 

np. Zielony jak łąka, żółty jak..., czekoladowy jak… itp. Jeśli dziecko ma trudność ze znalezieniem odpowiedzi na 

pytanie, R. może przeczytać wybrany fragment jeszcze raz. 

3. Wielkanocna piosenka – Rodzic zachęca dziecko do swobodnej interpretacji ruchem treści piosenki. 

Rodzic mówi dziecku: Podczas słuchania piosenki spróbuj naśladować ruchami ciała to, co dzieje się w utworze. 

Spróbuj również policzyć, ile razy w piosence pojawia się słowo „zając”. Aby łatwiej zapamiętać, możesz pomóc 

sobie, licząc na palcach. 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855


 Piosenka jest tutaj: https://soundcloud.com/alina-pacura/piosenka-na-wielkanoc 

Wielkanocna piosenka muz. Jędrzej Rochecki, sł. Marcin Brykczyński 

 

1. Zając bardzo jest zajęty, 

Jak co roku o tej porze, 

Co dzień chowa gdzieś prezenty, 

Które każdy znaleźć może. 

 

Ref.: Patrzy kurka z zającem, 

A tu babki pachnące 

I cukrowy baranek 

Na świąteczny poranek. 

 

2. Znosi kurka jajek sporo,  

Głośno chwali się na grzędzie,  

Wkrótce je do miski zbiorą 

I pisanek mnóstwo będzie. 

 

Ref.: Patrzy kurka z zającem… 

 

3. Już baranek wita święta,  

Budzi wszystkich wcześnie rano, 

Żeby każdy to pamiętał, 

Kto przynosi nam Wielkanoc! 

 

Ref.: Patrzy kurka z zającem… 

 

Po zakończeniu zabawy dziecko sprawdza, ile razy usłyszało i policzyło słowo „zając”.  

 

4. „Wielkanocne obliczenia” – zabawa matematyczna. Rodzic przygotowuje dziecku  liczmany, (np. nakrętki po 
napojach, zapałki lub inne przedmioty w ilości 10 szt.). Rodzic  podaje treść zadania, dzieci obliczają za 
pomocą liczmanów:  
 

❖ W pewnym domu do świątecznego śniadania zasiadły następujące osoby: mama, tata, ciocia Basia z wujkiem 
Piotrem i dwiema córeczkami, babcia Frania i mały Michaś. Ile osób siadło do świątecznego śniadania? 
 

❖ Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 10 migdałów. Po chwili przyszedł Maciek i zjadł 2 migdały. 
Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia mazurka? 
 
 

❖ Na stole leżało osiem jajek. Mama zjadła jedno, a tata dwa. Ile jajek zostało na stole? 
 

❖ Zuzia robiła wielkanocną palmę. Przyczepiła na niej 3 czerwone kwiaty, 2 żółte kwiaty i 4 fioletowe. Niestety, 
klej był zbyt słaby i 2 kwiaty się odczepiły. Ile kwiatów zostało na palmie?  

 
5. Praca z Książką karty pracy 3 
✓ KP3.42b – kolorowanie ilustracji zgodnie z kodem, pisanie po śladzie wyrazu Wielkanoc. 
✓ KP3.42a – rysowanie pisanek po śladzie i ozdabianie ich, naklejanie sztućców obok talerzy. 
 

https://soundcloud.com/alina-pacura/piosenka-na-wielkanoc


6. Wielkanocne kodowanie – zabawa matematyczna w odkodowywanie obrazków. Karty do kodowania w 
załączniku 1 i 2 (do druku). Do wykonania potrzebne są wydrukowane karty i kredki. Zadaniem dziecka jest 
odnajdywanie pól zgodnie z oznaczonym kodem i kolorowanie ich na wskazany kolor. Dla ułatwienia można 
zaznaczyć dziecku kolorami symbole pól odpowiednimi kolorami zgodnie z zapisem słownym w  instrukcji. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

7. Wielkanocny koszyczek – praca plastyczna  - przeplatanka papierowa usprawniająca ręce. 
Instrukcja tu:  https://wczesnoszkolni.pl/swieta/koszyczek-wielkanocny 
Elementy do wydrukowania: w załączniku 3 

 
 

 
 

https://wczesnoszkolni.pl/swieta/koszyczek-wielkanocny


8. Propozycja do eksperymentów w kuchni  - „Naturalne barwienie pisanek” 
https://www.youtube.com/watch?v=IcWx76twXpY - instrukcja 
 

 
 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IcWx76twXpY

