
Czwartek 01.04.2021r. 

Nauczyciele: Monika Kubańska 

Temat kompleksowy: „Wielkanoc 

Nasz dzisiejszy temat dnia to: „Co kryje się w wielkanocnym koszyczku?” 

Witam serdecznie w pierwszym dniu kwietnia oraz Wielki Czwartek 

1. Na początek proponuję, abyście spróbowali odgadnąć zagadkę 

Jedzeniem napełniony, pięknie przystrojony.  

Tuż przed Wielkanocną do kościoła jest niesiony.   Koszyczek wielkanocny. 

 

 
 

Po odgadnięciu zagadki spróbujcie powiedzieć jaka jest zawartość koszyczka wielkanocnego: 

chleb, sól, baranek, pisanki, kraszanki (postarajcie się też policzyć na paluszkach zawartość 

koszyczka). Zwróćcie też uwagę na jego estetyczny wygląd – ozdobna serwetka, dekoracja  

z zielonych gałązek. 

 

2. Teraz posłuchajcie proszę o kilku istotnych wiadomościach związanych z wielkanocnym 

koszyczkiem 

 

Już za kilka dni, a dokładniej w Wielką Sobotę zapewne zaniesiecie podobne koszyczki  

z pokarmami do kościoła, do święcenia. Koszyczek jak widać na powyższym obrazku 

tradycyjne przyozdobiony jest gałązkami bukszpanu. Jest to roślina, która każdej Wielkanocy 

jest zielona i symbolizuje trwałość życia i nieśmiertelność. Do koszyczka powinniśmy włożyć 

również wielkanocnego baranka, jajka ugotowane na twardo (którymi będziemy się dzielić  

w czasie śniadania wielkanocnego po złożeniu sobie życzeń), chleb, starte buraki (ćwikła  

z chrzanem), kiełbasę, szynkę, sól. Każda z tych potraw i przypraw ma jakieś znaczenie.  

 

https://mamotoja.pl/jak-udekorowac-koszyczek-wielkanocny-zdjecia,wielkanoc-artykul,30874,r1p1.html


Obejrzyjcie teraz proszę krótki filmik, z którego dowiecie się co symbolizują potrawy 

znajdujące się w wielkanocnym koszyczku.  

Link do filmiku https://www.youtube.com/watch?v=2QFsBBH6qDo  

 

3. Po obejrzeniu filmiku proponuję Wam pobawić się w zabawę „Baranki wielkanocne”. 

 

Dzieci zamieniają się w baranki gdy muzyka gra cicho dziecko swobodnie i wolno porusza 

się po pokuj, gdy muzyka zaczyna grać coraz głośniej dziecko zaczyna poruszać sie coraz 

szybciej. Poniżej link do piosenki pt: „Pisanki kraszanki skarby Wielkanocy”. 

Link do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4  
 

4. Po skończonej zabawie proponuję, abyście pokolorowali kredkami koszyczek z pisankami 

(szablon kolorowanki poniżej Załącznik nr 1). Zachęcam do dzielenia się zdjęciami  

z powstałych kolorowanek.  

 

5. Na zakończenie naszych dzisiejszych zajęć zachęcam Was do zabawy ruchowej „Wyścigi 

pisanek” możecie umilić sobie ten czas przy zabawie słuchając piosenki „Zając malowany”. 

Link do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=4u4Jh7n0FDg  

Zabawę można zorganizować na dwa sposoby, które opisałam poniżej. 

SPOSÓB 1: 

Do zabawy potrzebujecie czekoladowych jajek, plastikowych łyżek, liny (skakanki), którą 

zaznaczycie START i METĘ. Zadaniem dzieci jest jak najszybsze przeniesienie do mety jajka 

położonego na łyżce. 

SPOSÓB 2: 

Do drugiego sposobu potrzebujecie słomki (rurek do picia), styropianowych jajeczek (jeżeli 

nie macie to również możecie wykorzystać piłeczki ping-pongo’we). Dzieci siedzą wzdłuż 

jednego końca dywanu. Zadaniem ich jest jak najszybsze przeniesienie jajeczka do mety (np. 

do końca dywanu, stołu). Aby przenieść jajko muszą dmuchać w słomkę, tak by jajeczko 

mogło toczyć się do przodu. 

 

 

Pozdrawiam wszystkich pięknym uśmiechem życząc udanego dnia i przypominam, że dziś 

prima aprilis. Nie zapomnijcie Państwo o tym i pobawcie się z dziećmi żartując z nimi. 

p. Monika 
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