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„Koszyczek Wielkanocny” 

 

Tematem naszych zajęć w tym tygodniu będą wyjątkowe, pachnące i wiosenne – Święta 

Wielkanocne 

Podrapcie się teraz po Waszych mądrych główkach i zastanówcie się, z czym kojarzy Wam 

się WIELKANOC 

1. Gotowi? Stwórzcie swoją „ WIELKANOCNĄ mapę myśli” ! 

 Na dużym arkuszu papieru samodzielnie lub z pomocą rodziców zapiszcie wyraz 

 „WIELKANOC”. Następnie narysujcie wszystkie Wasze skojarzenia związane z tymi 

 świętami (mogą to być jak najprostsze rysunki – symbole ). 

2. A teraz troszkę się poruszamy Szczególnie potrzebne nam będą paluszki!   

 

Powtarzajcie słowa wierszyka i gesty mamy lub taty. 

 

 W wielkanocnym koszyku , 

 (dzieci tworzą „koszyczek” z dłoni ułożonych na wysokości brzucha) 

 zwierzaków bez liku:  

 jest baranek, jest kurczaczek  

 (piąstkami kreślą koła w miejscu baranich rogów,  

 następnie zginają ręce w łokciach i machają jak skrzydełkami) 

 i cukrowy zając skacze,  

 (podskakują) 

 kolorowe są pisanki –  

 (zaciskają dłonie w piąstki wyciągnięte przed siebie) 

 wielkanocne niespodzianki. 

 Wszyscy śmieją się wesoło  

 (rysują palcami uśmiech) 

 i machają dzieciom w koło,  



 (machają jedną ręką, następnie drugą) 

 ślą całusy i życzenia,  

 (przesyłają całusy, dotykając dłońmi ust) 

 ślą świąteczne pozdrowienia!  

 (machają obiema rękami) 

3. Posłuchajcie opowiadania o „Koszyczku wielkanocnym” . Przyjrzyjcie się 

ilustracji wielkanocnego koszyczka. 

 

(Ilustrację oraz tekst opowiadania znajdziecie w załączniku.) 

 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

     Co przygotowała mama Amelki i Franka?  

  Jakie przedmioty włożyły do koszyczka dzieci? Czym go ozdobiły? Gdzie w tym 

 czasie była mama?  

  Jak wyglądał koszyczek sąsiadki? Jak przygotowała swoje pisanki pani Halinka? 

 

4. Co włożymy do koszyczka?– zabawa czytelnicza. 

 

W załączniku znajdziecie ilustracje przedmiotów, które powinny znaleźć się 

w  wielkanocnym koszyku oraz ich podpisy. 

 

Jeśli macie możliwość wydrukujcie i wytnijcie obrazki. Waszym zadaniem będzie 

połączenie ilustracji z obrazkiem.  

 

 

 

5. „Zając prawdę Ci powie ;)” – pobawmy się w mądre zajączki! 

 

Przykucnijcie jak zajączek.  Mama lub tata będą  wymieniali  nazwy  różnych  

artykułów  żywnościowych:  (np.  biały  ser,  makaron, kiełbasa, lizak, marchewka, 

jabłko, chleb).  

Jeśli uszycie nazwę pokarmu, który zgodnie z tradycją należy włożyć do koszyczka 

wielkanocnego, podskoczcie do góry jak zajączek. Jeśli produkt nie kojarzy się Wam 

z  Wielkanocą, zostańcie w miejscu 

 

 

6. „Co powinno znaleźć się w Koszyczku Wielkanocnym? –karta pracy 

w  załączniku. 



 Obrazki które powinny znaleźć się w koszyczku możecie wyciąć i przykleić w     

 odpowiednim miejscu;  otoczyć pętelką lub po prostu połączyć z koszykiem. 

7. Wymyślcie ze swoją rodziną Wielkanocne Opowiadanie 

 (materiały w  załączniku) 

 

Wydrukujcie  obrazki (jeśli nie macie takiej możliwości, możecie narysować własne), 

naklejcie je na kostkę do gry lub plastikowe nakrętki.  

Jeśli wybraliście wersję z zakrętkami wrzućcie je do woreczka. Wylosujcie kilka 

obrazków, polecam minimum 5, żeby było z czego stworzyć opowiadanie. Teraz 

zaczyna się prawdziwa zabawa - stwórzcie opowieść, zawierającą wylosowane 

obrazki Takie opowiadania mogą też tworzyć inni domownicy 

 

 

Przykład: 

 

słońce - rodzice - burzowa chmura - kalosze - chłopiec idący ze święconką 

 

W wielkanocną sobotę za oknem świeciło piękne słońce. Rodzice wysłali mnie ze 

święconką do kościoła. Kiedy już wychodziłam z domu, na niebie pojawiła się wielka 

burzowa chmura. Postanowiłam wrócić do domu po kalosze. Po drodze spotkałam 

kolegę, który również wybierał się do kościoła ze święconką.  

 

 

8. Dla chętnych przesyłam również wielkanocne zadania z kodowania (wersję 

łatwiejszą oraz trudniejszą) 

 

Wersja łatwiejsza – Pokolorujcie pola w „odbiciu lustrzanym”, a dowiecie się, co 

ukryło się na obrazku. 

 

Wersja trudniejsza – Pokolorujcie pola w pustej kratownicy zgodnie z legendą. Na 

drugiej stronie znajduje się gotowy obrazek - zajączek (pracując starajcie się na niego 

nie zerkać;) 

 

 

9. Świąteczne zwyczaje w Domowym Przedszkolu 

 

Skąd wziął się śmingus-dyngus? Dlaczego malujemy pisanki i skąd pochodzi zwyczaj 

święcenia koszyczków z jajkami? Jeśli chcecie się dowiedzieć, zapraszam do 

obejrzenia odcinka Domowego Przedszkola: 

  https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855 

 

10. Praca plastyczna  - MÓJ KOSZYCZEK 
 

 Narysujcie ołówkiem na białym arkuszu koszyk, a w nim pokarmy, które powinno się 

poświęcić. Na koniec wypełnijcie białą powierzchnię kredkami, np. pastelowymi lub 

pomalujcie farbami akwarelowymi . 

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855

