
 

Piątek 02.04.2021 

Temat tygodnia : Wielkanoc. 

Temat dnia: W koszyku wielkanocnym. 

 

 

 
 

 

1. Zabawa Której pisanki brakuje? – utrwalanie nazw kolorów. 

 

Będą Wam potrzebne sylwety jajka w kolorach: czerwonym, niebieskim, zielony, 

żółtym, pomarańczowym (można wykorzystać te wycięte przez dzieci). 

Rodzic układa na stole (jedną obok drugiej) sylwety pięciu jajek w kolorach: 

czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, pomarańczowym Dziecko przelicza 

sylwety jajek. Podaje ich kolory. Następnie rodzic prosi, aby dziecko odwróciło 

się tyłem. Chowa sylwetę jednego jajka. Dziecko odgaduje, której sylwety 

brakuje. 

Jeżeli zabawa nie sprawia dziecku problemów, można ją trochę utrudnić. Rodzic  

może zmieniać ustawienie sylwet w szeregu i poprosić dziecko by powiedziało, 

które jajka zmieniły swoje miejsce. 

 

2. Wykonanie karty świątecznej. 

Potrzebne Wam będą: 

- kartka z bloku technicznego,  

- kredki świecowe,  

- farby plakatowe w ciemnych kolorach,  

- zaostrzony patyczek lub dłutko. 

Dziecko dokładnie koloruje całą powierzchnię kartki z bloku technicznego 

kredkami świecowymi w różnych kolorach. Następnie pokrywa kartkę farbą w 

ciemnym kolorze i odkłada do wyschnięcia. Po wyschnięciu wydrapuje wzór, 

używając zaostrzonego patyczka lub dłutka. 

Rodzic zwraca uwagę dziecku na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 

posługiwania się ostrymi narzędziami.  



3.  Koszyk wielkanocny – zabawa dydaktyczna. 

 

Zabawa polega na  umieszczaniu w koszyku wielkanocnym właściwych 

elementów. 

Potrzebne Wam będą: 

- sylweta koszyka wielkanocnego,  

- pudełko,  

obrazki, na których znajdują się np.: bombka, gwiazda, pisanka, kurczaczek, 

cukrowy baranek z chorągiewką, rzeżucha, babka wielkanocna, chleb, sól, 

kiełbasa, gałązka choinkowa, ryba. 

Rodzic wraz z dzieckiem wycinają sylwety z załącznika nr 1 i wkładają je do 

pudełka. Dziecko wycina koszyczek z załącznika nr 2. Kiedy wszystko jest już 

przygotowane można rozpocząć zabawę.  

Dziecko losuje z pudełka obrazki, na których znajdują się rożne rzeczy związane 

zarówno ze Świętami Wielkanocnymi, jak i z Bożym Narodzeniem. Podaje ich 

nazwy, a następnie podejmuje decyzję, czy można je umieścić w koszyku 

wielkanocnym, czy nie. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, wkłada obrazek do 

koszyka, jeśli negatywna – układają go obok koszyka. 

Uzasadnia swoje zdanie.  

 

Po takim zadaniu Państwa dzieci z pewnością będą potrafiły same przygotować 

koszyczek wielkanocny.  

Można to będzie sprawdzić już w jutrzejszy poranek       

 

 
4. Zabawy ruchowe.  

- Zabawa pobudzająco-hamująca Pąki na drzewach. 

 

Będzie Wam potrzebny: 

- tamburyn,  

- nagranie piosenki Wielkanocny poranek. 



 

Podczas odtwarzania zwrotki dziecko maszeruje swobodnie w określonym 

kierunku. Podczas przerwy w muzyce rodzic potrząsa tamburynem. Kiedy 

dźwięki stają się coraz głośniejsze, dziecko zamienia się w pąk na drzewie. 

Przechodzi do przysiadu, następnie powoli wstaje, unosząc złączone ręce nad 

głowę, powoli przenosi je na zewnątrz – pąki na drzewach rosną, pękają, 

zamieniają się w listki. Dźwięki stają się coraz cichsze, dziecko przechodzi powoli 

do przysiadu – listki idą spać. 

 

 

- Zabawa ruchowa Turlające się jajo. 

Dziecko kładzie się na dywanie (jest pisanką). Turla się we wskazaną przez 

rodzica stronę, np. w stronę okna, w stronę drzwi. Uważa, aby nie zderzyć się z 

jakimś przedmiotem, meblem bo wtedy pisanka może pęknąć. Jeśli tak się stanie 

(dziecko zderzy się), rodzic podchodzi do dziecka, sprawdza, czy pisanka jest 

cała, lekko naciskając dziecko w rożnych miejscach. Stwierdza, że wszystko jest 

w porządku, i zabawa toczy się dalej. 

 

5. Karta pracy, cz. 2, nr 32. 

 

Dziecko: 

- kończy kolorować rysunek, 

- odszukuje na obrazku symbole wielkanocne: kurczątko, baranka, zajączka, 

pisanki, 

- koloruje pisanki w koszykach – każdą innym kolorem – i ozdoby według 

własnych pomysłów. 

 

 

 

 

 
 



6. Dla chętnych. 

 

Zapoznanie z bukszpanem. Ozdobienie koszyka wielkanocnego jego 

listkami. 

Będzie Wam potrzebny: 

- bukszpan, 

- koszyczek. 

Rodzic pokazuje dziecku gałązki bukszpanu. Dziecko dotyka ich, wącha, opisuje 

swoje wrażenia. 

Rodzic wyjaśnia dziecku związek tej rośliny z Wielkanocą. Następnie  dziecko 

ozdabia koszyczek wielkanocny gałązkami bukszpanu. 

 

Bukszpan to jeden z symboli Wielkanocy. Zgodnie z nazwą łacińską, która 

oznacza wiecznozielony – bukszpan symbolizuje wieczne życie. Ozdabiamy nim 

palmy wielkanocne, świąteczne stoły, a gałązki bukszpanu wkładamy do 

koszyków wielkanocnych. Liście tej rośliny przez cały rok są zielone, a po 

zerwaniu długo utrzymują świeżość. 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam mnóstwa zdrowia i radości. 

Niech ten świąteczny czas upłynie Wam w miłej, rodzinnej atmosferze, pełnej 

ciepła i miłości. 

 

 

 


