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Dzień  dobry, zapraszam  dzieci do  zabawy 

Temat dnia: ,,Co włożymy  do wielkanocnego koszyka” 

 

1. Masaż na dobry dzień i dobry humor 

Rodzic wspólnie z dzieckiem  wypowiada tekst rymowanki , z jednoczesnym 

wskazywaniem części twarzy. 

 

Żeby było nam wesoło, masujemy swoje czoło 

Raz i dwa raz i dwa każdy ładne czoło ma 

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami 

Język w górę  raz i dwa, ładny język każdy ma 

Powiedz: mama, tata, lala i zaśpiewaj: tralala  

Otwórz buzię, zamknij buzie, pokaz wszystkim oczy duże 

Pogłaszcz głowę ładną swoją i policzki , brodę ,czoło 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz.! 

 

2. Co włożymy do wielkanocnego koszyka -  szukanie odpowiedzi na 

pytanie na podstawie doświadczeń  dziecka i rozmowy z rodzicem.  

 Jeśli  dysponujecie Państwo koszykiem i ,,święconką” można dziecku  pokazać 

zawartość , wyjmując ją  po  kolei . Jeśli takiej możliwości nie macie, proszę 

wykorzystać poniższe ilustracje. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



Rodzic  wyjaśnia dziecku,  iż  w Wielką Sobotę  świecone są wielkanocne koszyki 
które wypełnione są różnymi rodzajami pokarmów. 
 

• malowane jajka – są symbolem odradzającego się życia ( kraszanki pomalowane na 
jeden kolor, pisanki ozdabiane różnymi kolorami 
 i wzorami 

• chleb – ma zapewniać dobrobyt i pomyślność 

• sól  -  chroni przed zepsuciem i złem 

• chrzan – ma zapewniać  zdrowie i  sprawność 

• wędlina – zapewnia siłę 

• wielkanocna baba – jest symbolem umiejętności i dostatku 

• baranek wielkanocny z czerwona chorągwią – symbol Chrystusa 
 

Po wyjaśnieniu proszę  porozmawiać z dzieckiem na temat święconek, sprawdzając tym 
samym  zapamiętanie symboliki  pokarmów. 
Podsumowaniem  tematu jest  wykonanie ćwiczenia w KP 2 s. 23  
( proszę nie kolorować koszyczka , będzie ozdobiony w kolejnym zadaniu). 

 
   3,,Koszyczek  wielkanocny” – zabawa ruchowa, orientacyjno – porządkowa    
  przy  piosence ,,Wełniany baranek ( Proszę przygotować nagranie z wczorajszego     

dnia)    https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ          
 

Włączamy piosenkę – dziecko wraz z rodzicem porusza się w dowolny sposób przy muzyce, 
na przerwę rodzic wskazuje jeden z elementów święconki a dziecko ma za zadanie 
wyklaskać, wytupać lub uderzając  o kolana ilość sylab w danym wyrazie. Zabawę 
powtarzamy  kilka razy.  W tym zadaniu kształcimy u dziecka umiejętność analizy i syntezy 
sylabowej. 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ


4  Koszyk   wielkanocny – praca plastyczna – cięcie, przyklejanie. 
 Proszę przygotować Kartę Pracy s. 23 , nożyczki, papier kolorowy, klej  
( jeśli nie maci Państwo kolorowego papieru – może być kolorowa gazeta). 
Zadanie dziecka polega na wycięciu  dowolnych kształtów z papieru lub gazety i przyklejeniu 
ich na koszyczek. 

5. Zajączek  z tekturowych talerzyków    (dla chętnych dzieci).  

Zamiennikiem talerzyków mogą być koła narysowane i wycięte z bloku rysunkowego lub 
innego papieru. Inwencja należy do Państwa. 
 

 
 

Praca z KP3.35 (5- latki) – doskonalenie sprawności manualnej, ćwiczenie logicznego 

myślenia, cechy wielkościowe. 


