
Zanim zaczniemy kochane Poziomki, chciałam zapytać jak minął 

Wam  wczorajszy dzień?  

Zapraszam Was w tym tygodniu w świątecznym, wiosennym 

nastroju. Chyba będziecie teraz potrzebni w domowych obowiązkach: 

ostatnie przedświąteczne porządki, pomoc w kuchni, szykowanie koszyczka 

i oczywiście pisanek!  

Pozdrawiam Was baardzo gorąco, życzę Wam i waszym najbliższym 

zdrowych i Wesołych Świąt!  P. Alina. 

Krąg tematyczny: WIELKANOC 

Temat zajęć: WIELKANOCNY  KOSZYCZEK 

 

Cele ogólne: 

• Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.  

• Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych. 

• Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych. 

• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się. 

• Kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach 

plastycznych. 

• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. 

 

I. Wspólna modlitwa do Anioła Stróża. 



II. „Liczymy zajączki” – zabawa dydaktyczna.  

Dziecko dostaje kartkę z czterema symbolicznie narysowanymi zającami.  

 

 

Rodzic prosi dziecko o wykonanie następujących poleceń: 

Dorysuj 2 zające. Ile zajączków masz na kartce?  

Dorysuj jeszcze jednego zająca! A teraz, ile masz zajączków na kartce? 

Skreśl tyle zajączków, aby na kartce zostało ich tyle, ile masz lat! 

 

III. „Zrób tyle, ile słyszysz” – zabawa ruchowa.  

Rodzic ma do dyspozycji łyżkę drewnianą. Dziecko ma za zadanie słuchać, 

ile razy rodzic uderzy łyżką o blat stołu. Tyle samo razy musi wykonać 

podane ćwiczenie: skłony, przysiady, pajacyki. 

 

IV. SYMBOLE WIELKANOCNE 

https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU 

 

V. „Wielkanocny koszyczek” – zabawa dydaktyczna.  

Rodzic zadaje dziecku pytania: 

 Co to jest święconka?  

Gdzie się chodzi  ze święconką, z kim powinno się iść?  

Jakie rzeczy wkłada się do koszyczka? Dlaczego? 

Rodzic tłumaczy dzieciom, co należy wkładać do koszyczka i dlaczego:  

https://www.youtube.com/watch?v=gBEDgci-5nU


    jajka – nowe życie,  

 

   baranek– symbol Pana Jezusa,  

   owies – wiosna,  



     wędlina – dostatek,  

 chleb – żeby go nigdy nie zabrakło, 

   babka wielkanocna – radość ze    

spotkania przy wielkanocnym stole. 

 

 

VI. Quiz wiedzy o świętach wielkanocnych, przykładowe pytania 

(wybierz właściwą odpowiedź): 

 

 Święta Wielkanocne obchodzimy zawsze 

a) zimą b) jesienią c) wiosną. 

 

 Jajka pomalowane jednym kolorem nazywamy 

a) pisankami b) kraszankami c) drapankami. 

 



 Śmigus–dyngus, czyli zwyczaj polewania wodą obchodzimy w: 

a) lany wtorek b) laną niedzielę c) lany poniedziałek. 

 

 Malowane jajka w różne wzorki nazywamy 

a) piosenkami b) pisarkami, c) pisankami. 

 

 Podczas śniadania wielkanocnego dzielimy się 

a) opłatkiem b) jajkiem c) chlebem. 

 Co święcimy w Niedzielę Palmową? 

a) Jajka. b) Chleb. c) Palmę. 

 

 Jak nazywamy koszyczek z jedzeniem, który święcimy w Wielką 

Sobotę? 

a) Plecionka. b) Święconka. c) Wędzonka. 

 

„Prawda – fałsz” – zabawa dydaktyczna.  

 

Rodzic mówi zdanie, zaś dziecko określa, czy jest ono prawdziwe, czy fałszywe. 

Jeżeli zdania są fałszywe, to dziecko mówi, jak powinny brzmieć. 

 

 Święta Wielkanocne kojarzą się nam z choinką i św. Mikołajem. 

 Do koszyczka wkładamy żelki, cukierki czekoladowe i chrupki. 

 Mazurki i baby to najpopularniejsze ciasta wielkanocne. 

 Święta Wielkanocne zawsze odchodzimy latem. 

 Na palmową niedzielę robimy palemki. 

 Najważniejszym posiłkiem w czasie Świat Wielkanocnych jest 

wielkanocne śniadanie. 

 Przy wielkanocnym stole szykujemy miejsce dla nioczekiwanego gościa. 

 

Ciekawa jestem, jak Ci się udało? 



V. „Do koszyczka włożę…” – zabawa dydaktyczna.  

Cała rodzina siada w kręgu, Rodzic mówi:  

Do koszyczka wielkanocnego włożę…  

i podaje przykładowy przedmiot, np.: zieloną pisankę. Dziecko obok musi 

powtórzyć to, co powiedział poprzednik i na koniec dodać jeszcze jeden 

przedmiot, który włoży do koszyczka. Itd. 

 

VII. „Wielkanocne koszyczki” – praca plastyczna 

Jak narysować Wielkanocny koszyczek? – nauka rysowania krok po kroku. 

https://www.youtube.com/watch?v=WeCwMg4JZnY 

 

 

 

POZDRAWIAM  SERDECZNIE.    P .ALINA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WeCwMg4JZnY


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


