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Temat dnia – Koszyczek wielkanocny 

1. Symbolika wielkanocnego koszyczka – rozmowa z dzieckiem



2. „Zbliżają się święta” – rozwiązywanie zagadek

Ma długie uszy i pięknie skacze,

lubi marchewkę oraz sałatę (zając)

Na stole stoi kosz,

a w nim leżą białe, żółte, nakrapiane,

na Wielkanoc malowane (pisanki)

Święcimy je na tydzień przed Wielkanocą. 

Są barwne, kolorowe zrobione 

z gałązek wierzby, bazi 

lub sztucznych kwiatów (palma wielkanocna)

Żółciutkie kuleczki za kurką się toczą. 

Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą (kurczątka)

Ma mięciutką wełnę i złociste różki,

a w Wielkanoc siedzi na łące z rzeżuszki (baranek)

Na wierzchu skorupka, w środku żółto-białe,

można z nich zrobić pisanki wspaniałe (jajka)

Wiklinowy i pleciony na święconkę 

Przeznaczony (koszyk)

3. „Kruszenie  skorupek  jajek  z  wykorzystaniem  moździerza” –  ćwiczenia  dnia

praktycznego wg. pedagogiki M. Montessori. 

Rozkruszanie wysuszonych wcześniej  skorupek kurzych jajek moździerzem (lub innym

narzędziem  pozwalającym  wykonać  tą  pracę.  Rodzic  najpierw  pokazuje  ćwiczenie

dziecku,  a  potem dziecko to  powtarza.  Rozkruszone skorupki  można np.  wykorzystać

do pracy plastycznej lub jako nawóz do roślin doniczkowych.



MATERIAŁ DLA 3 - 4 LATKÓW: Iza B., Marcel P., Filip D., Ania i Weronika K., Ala K.,

 Oliwier S., Bruno G.,Filip K., Ala P., Antoni K., Ola T., Juliusz Z.;

Pokoloruj rysunek. Użyj różnych kolorów, postaraj się nie wychodzić za linię. Możesz jajka

wykleić kolorową bibułą lub wylepić plasteliną.



MATERIAŁ  DLA 5  LATKÓW: Olivier  C.,  Tomek K.,  Kacper  K.,  Paweł  M.,  Natalia  P.,
Julia S.

Połącz kropki, pokoloruj powstały rysunek.



MATERIAŁ  DLA 6  LATKÓW: Amelia  D.,  Magdalena  P.,  Ala  T.,  Julian  Z.,  Patryk  K.,
Klara R.

1. Połącz liczby w kolejności, zaczynając od 1.



2. Wielkanocne potrawy – utrwalenie informacji (K. P. 4 s. 8 z.1)

3. Ćwiczenia spostrzegawczości (K.P. 4 s. 8 z. 2)

  
 Opracowanie:  

mgr Agnieszka Dzierka, mgr Elżbieta Szleszyńska, mgr Edyta Kupińska

Zdrowych, pełnych rodzinnego ciepła i bliskości,
wypełnionych nadzieją 

Świąt Wielkiej Nocy 
życzą 

PANIE z gr. 1 


