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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK"  

DATA: 06.04.2020r.  

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, Marta 

Gołojuch  

  

Temat: Koszyczek wielkanocny.  

 

Cele ogólne:  

• wzbogacanie wiadomości na temat Wielkanocy,  

• rozwijanie umiejętności wypowiadanie się na określony temat,  

• rozwijanie sprawności manualnej.  

 

I CZĘŚĆ DNIA  

 

 Rozpoznawanie jajka za pomocą dotyku.  

Jajko ugotowane na twardo, pudełko lub worek.  

Rodzic wkłada do  pudełka lub worka jajko ugotowane na twardo. Dziecko ma za 

zadanie rozpoznać za pomocą dotyku, co znajduje się w pudełku.  

 

 Eksperyment: Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże?  

Dwie szklanki z wodą i dwa jajka: świeże i stare.  

Rodzic nalewa do obu szklanek wodę (po pół szklanki). Prezentuje dziecku dwa 

jajka i pyta: Czy wiesz, po czym poznać, że jajko jest świeże? Prosi dziecko, aby 

włożyło do każdej szklanki po jednym jajku i obserwowało, co się z nimi dzieje. 

Czy w obu szklankach jajka zachowują się tak samo? Jajko, które jest świeże, 

opada na dno, a to, które jest stare, unosi się do góry.  

  

 Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.  

Rodzic demonstruje ćwiczenia, a dziecko je naśladuje.  

  

Jajko – dziecko otwiera i zamyka wargi, układając je tak, aby były zaokrąglone 

jak jajko.  

Gorące jajko – dziecko nabierają powietrze nosem, a wypuszczają ustami, 

naśladując dmuchanie na jajka.  

Wkładamy jajka do koszyczka – dziecko unosi język za zęby i zatrzymuje go tam, 

a następnie przelicza kolejne jajka, używając liczebników porządkowych. 
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Rogi baranka – baranek wielkanocny ma okrągłe rogi – dziecko rysuje językiem 

kółeczka, przesuwając jego czubek po górnej wardze i po dolnej wardze.  

Baranki na hali – baranki wędrują w górę i w dół, pasąc się na hali – dziecko 

opiera czubek języka raz za górnymi zębami, a raz za dolnymi zębami.  

Kura liczy kurczęta – dziecko dotyka czubkiem języka do każdego zęba w jamie 

ustnej: najpierw na górze, potem – na dole.    

  

 Zabawa rytmiczna z rymowanką „Zajączek – hop!”  

Rodzic razem z dzieckiem wypowiada słowa krótkiej rymowanki i poruszają się 

według następującej instrukcji:  

 

Do przodu skok – wykonajcie obunóż skok do przodu  

zająca krok. – przyłóżcie dłonie do boku głowy tworząc zajęcze uszy  

A potem dwa! – wykonajcie obunóż dwa skoki do przodu  

I hop – sa – sa! – stojąc w miejscu trzykrotnie przeskakujcie z nogi na nogę  

 

II CZĘŚĆ DNIA  

 

Zajęcia 1. Przeznaczone dla dzieci z grupy: „Żabek”(3- latki) i „Pszczółek” 

(4-latki)  

 Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej Koszyczek. Rodzic recytuje 
zagadkę i prosi dziecko o podanie rozwiązania.  

 

To w nim leżą na serwetce jajka 

malowane, a pośrodku, obok chlebka,   

spoczywa baranek. (koszyk wielkanocny)  

 
 Prezentowanie koszyczka wielkanocnego i wyjaśnienia jego symboliki. 

Rodzic prezentuje koszyk wielkanocny i jego zawartość lub może wykorzystać 

gotowe obrazki do pobrania tutaj:  

1) https://przedszkolankowo.pl/wp-
content/uploads/2017/03/WIELKANOC-SYMBOLE-1.pdf 

2) https://przedszkolankowo.pl/wp-
content/uploads/2017/03/WIELKANOC-SYMBOLE-2.pdf 
 

Dziecko nazywa przedmioty a rodzic wyjaśnia ich symbolikę.  

Chleb - symbolizuje ciało Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, aby zapewnić 

sobie dobrobyt i pomyślność.  

Jajka - są symbolem nowego, rodzącego się życia.  

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOC-SYMBOLE-1.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOC-SYMBOLE-1.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOC-SYMBOLE-2.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOC-SYMBOLE-2.pdf
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Wędlina - jest symbolem dostatku, bogactwa i dobrobytu. Sól 

i pieprz - symbolizują oczyszczenie, prostotę i prawdę.  

Baranek - jest symbolem Chrystusa – Baranka Bożego, który zwyciężył śmierć. 

Wkładana do koszyczka figurka baranka jest zazwyczaj wykonana z cukru, 

czekolady lub chleba.  

Chrzan - jest oznaką ludzkiej siły, którą chcemy mieć przez cały rok.  

 

 Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Wielkanoc”.  

  

Kurko, proszę, znieś jajeczka, 

śnieżnobiałe lub brązowe, ja z 

nich zrobię na Wielkanoc 

cud-pisanki kolorowe.  

 

Do koszyczka je powkładam, z 

chlebkiem, babką lukrowaną, 

potem pójdę je poświęcić z 

bratem, siostrą, tatą, mamą.  

  

Przy śniadaniu wielkanocnym 

podzielimy się święconką i 

buziaka dam mamusi, 

zajączkowi i kurczątkom.  

  

„Śmigus-dyngus!” – ktoś zawoła, 

tatę wodą popryskamy, mama 

będzie zmokłą kurką, bo to 

poniedziałek lany!  

 
 Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wiersza, może wykorzystać poniższe 

pytania:  
− Z czego robi się pisanki?  

− Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego?  

 − Co robimy w lany poniedziałek?  

− Co wam się kojarzy ze świętami wielkanocnymi?  

 

 Zabawa skoczna „Zajączek”.  
Rodzic robi ze sznurka niewielkie kółka i rozkłada je na środku obok siebie. 

Dziecko zamienia się w  zajączka i skacze obunóż starając się wskoczyć do 
kolejnych kółek.  
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 Zabawy swobodne wg upodobań dziecka – dzieci 3-letnie. 

 

Zajęcia 2. Przeznaczone dla dzieci z grupy „Pszczółek”(4-latki)  

 

 Karta pracy cz.2 str. 28 dla dzieci z grupy „Pszczółek”   
1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=30  
2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf  

(tutaj można wydrukować Kartę pracy)   

 

Dzieci:  

• rysują koszyk po śladzie,  

• kolorują koszyk i jajka,  

nazywają kolory pisanek.  

  

 Wykonanie masy solnej dziecka wspólnie z rodzicem.  
Potrzebne nam będą : mąka, sól, woda, miska, szklanka.  

Rodzic odmierza do miski tyle samo mąki i soli w proporcjach np.: 1 szkl. mąki  i 

1 szkl. soli. Stopniowo dodać 1/2 szkl. wody i miszać. Konsystencja ciasta 

powinna być elastyczna.  

Następnie lepienie jajek różnych wielkości przez dziecko. Wskazywanie przez 

dziecko najmniejszego i największego jajka.    

   

III CZĘŚĆ DNIA  

  

 Stemplowanie pisankami z ziemniaków.  
Potrzebne nam będą: farby, pędzle, ziemniaki przekrojone na pół, małe 

karteczki. 

Dzieci malują farbami kolorowe paski na przekrojonym ziemniaku i odbijają 

dwukrotnie ten sam wzór na małych karteczkach.  

 

 Ćwiczenie spostrzegawczości (3 latki)  

Będą nam potrzebne: pary obrazków pisanek o tym samym wzorze ( można 

wykorzystać stemplowane pisanki wykonane wcześniej przez dziecko).  

Dziecko dobiera w pary obrazki pisanek o tym samym wzorze. Omawia wzór  

i kolor pisanki.  

 

 Ćwiczenie spostrzegawczości (4 latki)  
Będą nam potrzebne: pary obrazków wielkanocnych  

(link: http://przedszkolankowo.pl/2017/03/20/wielkanocne-memory/ )  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=30
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=30
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
http://przedszkolankowo.pl/2017/03/20/wielkanocne-memory/
http://przedszkolankowo.pl/2017/03/20/wielkanocne-memory/
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Dziecko dobiera jednakowe obrazki w pary. Następnie dziecko wraz z rodzicami 

grają nimi w memory. Odwracają obrazki na drugą stronę, a następnie losują dwa 

z nich. Jeśli będzie to para, zabierają je. Na koniec liczą, ile mają par. Wygrywa 

osoba, która ma ich więcej. 

 

 Zabawa ruchowo – naśladowcza „Przedświąteczne porządki”.  

Dziecko naśladuje ruchem czynności podane przez rodzica, związane  

z wykonywaniem przedświątecznych porządków: odkurzanie, zamiatanie, 

ścieranie kurzu, mycie okien, trzepanie dywanów itp.  


