
 

Temat „Wielkanocny  koszyczek” 

 

Na początek powita Was  „Wielkanocna piosenka” 

https://www.youtube.com/watch?v=XuCRqaZDhEE 

 

Teraz usiądźcie i z uwagą  posłuchajcie czytanego przez mamusię albo tatusia  wiersza  Z. 

Dmitrowa „Wielkanocny koszyczek.” 

Symbole wielkanocne obrazki                                                                    

https://przedszkolankowo.pl/2017/03/21/wielkanoc-symbolika-pokarmow/ 

W małym koszyczku 

Dużo jedzenia, 

Które niesiemy 

Do poświęcenia: 

Chleb i wędlina, 

Kilka pisanek 

Oraz cukrowy 

Mały baranek. 

Drożdżowa babka, 

Sól i ser biały, 

I już jest pełny 

Koszyczek mały. 

 

Odpowiedzcie na pytania: 

Jakie święta nadchodzą? 

Do czego wkładamy jedzenie? 

Co powinno znaleźć się w wielkanocnym koszyczku? 

 

   Obejrzyjcie razem z dorosłym poniższą prezentację, aby poznać, jakie pokarmy powinny się 

znaleźć w koszyczku do święcenia 

 

https://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/koszyczek-wielkanocny-prezentacja-multimedialna-

plansze/ 
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https://przedszkolankowo.pl/2017/01/30/koszyczek-wielkanocny-prezentacja-multimedialna-plansze/


Kolejna nasza propozycja – wykonajcie zadanie wg instrukcji 

  

 

  Z pewnością  w waszych domach mamusie przygotowują różne ciasta: babki, mazurki, 

makowce, serniki i inne. Prosimy, abyście pomogli rodzicom w ozdabianiu „wielkanocnych 

smakołyków”. Polukrujemy, obsypiemy kolorową posypką, cukrem pudrem, orzeszkami, 

rodzynkami.  

Pamiętajmy o umyciu rąk !!! 

A może skorzystacie z naszych podpowiedzi i wspólnie upieczecie babkę? 

-  Przepis na babkę https://www.youtube.com/watch?v=Cv7VVygRG-U 

- Jak dekorować babeczki? https://www.youtube.com/watch?v=J0NgP1vMiAM 

Smacznego! 

 

Zabawa „Gdzie jest zajączek?”- Rodzic chowa zajączka w dowolnym miejscu w pokoju, 

tak aby dziecko nie widziało ( dziecko najlepiej wychodzi pokoju lub zasłania oczy). 

Następnie dziecko ma za zadanie odnalezienie zajączka na podstawie wskazówek 

podawanych przez rodzica. Jeśli dziecko znajduje się daleko od zajączka, rodzic mówi 

„zimno’, jeśli blisko – mówi „ciepło”. Gdy dziecko jest bardzo blisko celu, rodzic mówi: 

„gorąco”. 

Po znalezieniu zajączka szukające dziecko określa miejsce jego ukrycia np. za szafką,  na 

półce, pod stolikiem, w szafie itp. 

 

Relaksacja – zabawa paluszkowa „Zajączki” – utrwalenie umiejętności liczenia 

Do pobrania Zabawa paluszkowa zajączki 

https://www.youtube.com/watch?v=Cv7VVygRG-U
https://www.youtube.com/watch?v=J0NgP1vMiAM
https://p2leczyca.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Zabawa-paluszkowa-zaj%C4%85czki.pdf


 

  Poniżej podajemy kilka propozycji, w jaki sposób można wprowadzić dziecko w  

tematykę tradycji lanego poniedziałku, np.:  

  Wspólne oglądanie filmu edukacyjnego związanego z Lanym Poniedziałkiem   

https://vod.tvp.pl/video/budzik,lany-poniedzialek,497727 

Zainicjowanie rozmowy: 

 Jaki to zwyczaj związany jest z wielkanocnym poniedziałkiem?; Czy należy się 

obrażać, jak ktoś zostanie oblany wodą?; Jakimi przedmiotami można oblewać wodą?  

Kolorowanka „Śmigus Dyngus”  

 https://miastodzieci.pl/kolorowanki/smigus-dyngus/ 

 Dodatkowe, ciekawe zabawy i eksperymenty z wodą można znaleźć m.in. tutaj – 

https://www.youtube.com/watch?v=xUXeYx7L3RQ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/08/zabawy-i-eksperymenty-z-woda/ 

 

                                                                 Miłej zabawy. Wasze Panie. 
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