
WIELKANOCNY 
 KOSZYCZEK



Tre  ś  ci zaplanowane do realizacji w środę 31.03.2021 r.

Temat dnia: Wielkanocny koszyczek
 kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
 wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych
 doskonalenie umiejetności uważnego słuchania
 doskonalenie umiejętności liczenia

1. Poranne ćwiczenia: 
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE   
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI   
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w   
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

2. Powitanka 
https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI

3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych:
- wdrażanie do dokładnego mycia rąk
- codzienna higiena jamy ustnej

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs

4. Legenda o białym baranku – N. zaprasza dzieci do wysłuchania 
legendy o białym baranku: Zastanówcie się, proszę, podczas 
słuchania, o co pokłóciły się zwierzęta w koszyku. Postarajcie się 
zapamiętać co znalazło się w koszyku wielkanocnym. 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs
https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w
https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


i z mojego grzbietu cukier oblizują. 
Brązowy zajączek śmieje się wesoło, 
jestem zczekolady – 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. 

Kto gościł w wielkanocnym koszyku? 
O co pokłóciły się zwierzątka? 
Przypomnij sobie, jaki kolor miały pisanki w koszyku. 
Rodzic zachęca dzieci, by próbowały sformułować porównania. np. 

Zielony jak łąka, żółty jak..., czekoladowy jak… itp. Jeśli dziecko ma 
trudność ze znalezieniem odpowiedzi na pytanie, Rodzic może 
przeczytać wybrany fragment jeszcze raz. 

5. „Co włożysz do koszyczka?” – omówienie tradycji obchodzenia 
Wielkiej Soboty, selekcja materiału, poszerzanie słownika, 
doskonalenie analizy słuchowej, zapoznanie z symboliką potraw w 
święconce. 
Rodzic pyta dziecko, jak obchodzi się Wielką Sobotę i co zabiera się do 
kościoła. Umieszcza na dywanie szablon koszyka wielkanocnego, i 
rozsypuje zdjęcia różnych pokarmów wycięte z gazet. Wśród zdjęć 
znajdują się pokarmy, które powinny znaleźć się w koszyczku (chleb, 
jajko, baranek, wędlina, chrzan, ciasto, sól, gałązka). 
Dziecko ma podać nazwy wszystkich produktów oraz przypiąć do 
koszyczka tylko te, które powinny znaleźć się w święconce. Gdy 
dziecko wkłada zdjęcie do koszyczka, mówi głośno nazwę produktu i 
dzieli ją na sylaby. 
Rodzic krótko wyjaśnia znaczenie poszczególnych potraw w 
koszyczku:
 –– chleb – symbolizuje ciało Pana Jezusa, a także dobrobyt 
–– jajko – to symbol życia i zwycięstwa nad śmiercią, podzielenie się 
jajkiem miało umacniać więzi rodzinne 
–-wędlina – miała zapewnić płodność i zdrowie 
– sól – to symbol oczyszczenia, miała chronić przed złem 
– baranek – oznacza przezwyciężenie zła i zmartwychwstanie, 
– chrzan – miał zapewniać siłę fizyczną 
– ciasto (babka) – symbolizuje umiejętności i doskonałoś 
– zielone gałązki (np. bukszpan wiecznie zielony)- symbol 
nieśmiertelności 



6. Praca z KP3.41b – odnajdywanie fragmentów ilustracji i zakreślenie 
ich pętlą, pisanie po śladzie wyrazów „pisanki”, „baba”. 



7. Policz pisanki i pokoloruj je.


