
Grupa IV „Pszczółki” 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: Maria Mazurek, Aneta Gajer  

Data: 01.04.2021 

Grupa wiekowa: 5 latki 

Temat kompleksowy ( tygodniowy): Jajka malowane 

Temat zajęć: Koszyczek wielkanocny  

Forma pracy: zdalne 

 

 

Przebieg zajęć:  

1.Rozmowa z dziećmi na temat zawartości koszyczka wielkanocnego. Co jest w koszyczku 

wielkanocnym? Dzieci nazywają produkty znajdujące się w środku (sól, pieprz, baranek 

cukrowy, babka, pisanki, chleb, kiełbasa) 

 

 



2.Zabawa matematyczna „Dwa koszyki”. Proszę ustawić dwa koszyki – zbiory. Włożyć do 

każdego z nich pewną liczbę dowolnych przedmiotów kojarzących się z Wielkanocą. Dzieci 

oceniają gdzie jest więcej, a gdzie mniej przedmiotów. Dostrzegają kiedy w dwóch koszykach 

jest tyle samo rzeczy.  

3. „Świąteczny rysunek”. Dzieci rysują na kartce, zgodnie z poleceniem rodzica, np.:  

- baranek w prawym górnym rogu 
- pisanka w lewym górnym rogu 
- chlebek na środku  

 
4. Zabawa ruchowa „Wielkanocne zające”. Rodzic rozkłada na dywanie np.: sznurek na 

kształt dużego koła. Dzieci – zające skaczą po dywanie. Na hasło do koszyka wskakują jak 

najszybciej do koła.  

5.Dla chętnych. Zadania edukacyjne do utrwalenia liter i cyfr.  

Strona: www.pisupisu.pl ( Przedszkole, zakładka alfabety i cyfry)  

słowo na literę   http://pisupisu.pl/przedszkole/slowo-na- literke  

dopasowywanie literek http://pisupisu.pl/przedszkole/dopasuj- literki  

dopasuj cyferki http://pisupisu.pl/przedszkole/dopasuj-cyferki 

6.  Zapraszamy chętne dzieci do wykonanie  Wielkanocnego kogucika z gotowanych 

jajek na twardo. Wspólne gotowanie jajek na twardo. Barwienie jajek i pozostawienie do 

wystygnięcia. Wycinanie z kolorowych kartek pasków tej samej długości.  Włożyć jajko do 

podstawki na jajka lub też położyć go na podstawce wyciętej ze sztywnego papieru 

kolorowego (według uznania). Doczepianie (doklejanie) do jajek piórek (skrzydeł koguta). 

Doklejanie wielobarwnego ogona z wyciętych pasków. Doczepianie wyciętego dziobu i 

grzebienia. Namalowanie na skorupce jajka oczu czarnym flamastrem. Można również 

wykonać inną wersję kogucika – z gotowanych na twardo jajek, obranych ze skorupki.  

 

http://www.pisupisu.pl/
http://pisupisu.pl/przedszkole/dopasuj-cyferki


Źródło: https://smaker.pl/przepisy-przekaski/przepis-jajka-kogutki,62185,megi110278.html 

Składniki :  

    6 jaj ugotowanych na twardo 

    6 plasterków marchewki 

    12 ziarenek pieprzu 

    roszponka lub kiełki 

Przygotowanie 

Jajka ponacinać od węższej strony i powkładać kogucie - marchewkowe grzebienie oraz 

marchewkowe dzióbki...oczka zrobić z pieprzu ;-) Ułożyć jajka - koguciki na sałacie lub 

kiełkach. Banalnie proste, a uśmiech wywołują u każdego gościa.  

 

   Życzymy miłe j zabawy!  

 


