
Środa

Temat dnia : Koszyczek wielkanocny 

1. „Wielkanocny koszyczek” - zabawa dydaktyczna. Rodzic prezentuje obrazek 
wielkanocnego koszyczka /Załącznik nr 1/. Zadaje dziecku pytania  dotyczące jego 
zawartości. Tłumaczy symbolikę potraw: jajka – nowe życie, baranek – symbol Pana Jezusa, 
wędlina – dostatek, chleb – żeby nigdy go nie zabrakło, babka wielkanocna – radość ze 
spotkania przy wielkanocnym stole.

2. Zabawa ruchowa :Wyścigi z jajkami” - bieg do wyznaczonego miejsca z jajkiem na 
łyżce. Kto szybciej.

3. Wielkanocna bajka dla dzieci o pisankach
Zajrzały wróbelki do kurnika i zobaczyły, że kura zniosła cztery jajka.
– Ko-ko-ko – zagdakała. – Leżcie tu cichutko.
I poszła szukać ziarenek na podwórku. Ale jajka myślały, że są mądrzejsze od kury. Turlały 
się i postukiwały skorupkami, aż usłyszał je kot.
– Mrau – powiedział. – Będzie z was pyszna jajecznica.
– Nie, nie! – Trzęsły się ze strachu jajka. – Nie chcemy na patelnię!
– Uciekajcie – ćwierkały wróbelki. – Schowajcie się przed kotem.
– Nie dam się usmażyć! – zawołało pierwsze jajko i poturlało się przed siebie. Po chwili 
wróciło i zaśpiewało wesoło:
Jestem czerwone w czarne kropeczki, nikt nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki.
– Co ci się stało? – pytały pozostałe jajka.
– Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i już nie jestem zwykłym jajkiem, tylko 
wielkanocną pisanką. Drugie jajko też poturlało się do pędzelka i rzekło grubym głosem:
To nie jajko, tylko tygrys, nie rusz mnie, bo będę gryzł. Teraz wyglądało jak pisankowy 
tygrys w żółto-czarne paski.
– Brawo! – ćwierkały wróbelki.
– I ja też, i ja też! – wołało trzecie.
Trzecie jajko wróciło całe zieloniutkie i pisnęło:
- Jestem żabką, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? Nie!
Trzy pisanki były bardzo zadowolone. Czwarte jajko zbladło ze strachu.
– Pospiesz się! – ćwierkały wróbelki. – Kot idzie.
– Tylko jedno jajko? – mruczał kot. – Ugotuję cię na twardo.
Jajko ze strachu trzęsło się tak, że skorupka zaczęła mu pękać.
– Ojej, ratunku! – wołały przerażone wróbelki. – Teraz na pewno kot cię zje.
– Trach-trach-trach! – skorupka pękła na małe kawałki i... wyszedł z niej żółty kurczaczek.
Zamrugał czarnymi oczkami i zapiszczał:
- Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka!
A wróbelki zaćwierkały, że „w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku”.

Pytania do wysłuchanego tekstu:
- Ile było pisanek?
- Jakiego koloru były pisanki?
- Kto odwiedził kurę w kurniku?
- Kto straszył jajka w kurniku?
- Co stało się z ostatnim jajkiem?

4. Karty pracy 

5-latki   Karta pracy nr 3 s. 47  Uzupełnij obrazki nalepkami. Powiedz jakie produkty 
można włożyć do święconki. Pokoloruj pola zgodnie z kodem.
4-latki   Karta pracy nr 2 s. 21  Nakryj do świątecznego stołu – naklej nalepki. Opowiedz 



jakie tradycje świąteczne przedstawia obrazek.

5. „Ostrożnie jak z jajkiem” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych z piłeczką lub dużymi 
kulami z   gazet jako jajka
 - „W miękkim gniazdku” – Dziecko swobodnie biegają po pokoju. Na hasło: Pisanki! – 
przyjmuje określoną pozycję, układa się w leżeniu przodem, a następnie turla się po 
podłodze. Na hasło: Gniazdko! – przyjmuje pozycje siadu skrzyżnego (plecy wy-
prostowane, ramiona w skrzydełka). Zabawę powtarzamy kilka razy.   
– „Wędrująca pisanka” – ćwiczenie dużych grup mięśni. Dziecko stoi w rozkroku, robi 
skłon i turla np. piłeczkę raz wokół jednej, a raz wokół drugiej nogi. 
- „Ostrożnie jak z jajkiem” – ćwiczenie mięśni brzucha. Dziecko siedzi w siadzie płaskim, 
ręce ma oparte z tyłu na podłodze. Układa jajko (piłkę) po jednej ze stron, a następnie unosi 
wyprostowane nogi nad podłogę i przenosi je nad jajkiem, tak aby go nie dotknąć. 
Ćwiczenie powtarzamy                                                                                                          – 
„Wyścig do koszyka” – zabawa z rodzicem lub rodzeństwem, toczenie i turlanie. Uczestnicy 
ustawieni są na wyznaczonej linii, w odległości ok. 3 m od nich stoi koszyk. Turlają jajka 
(piłeczki) w kierunku koszyka w taki sposób, aby znalazły się one jak najbliżej koszyka. 
Zabawę można przeprowadzić, wprowadzając element rywalizacji. 
– „Pisanki do koszyka” – dziecko ma przenieść jajka /piłeczki/ na łyżce do koszyka w jak 
najkrótszym czasie. 
– „Transport pisanek” – na podłodze leżą 3 jajka /kulki/ . Dziecko wkłada po jednej między 
stopy i skacząc obunóż ma przenieść je na wyznaczone miejsce. 
– „Kto potrafi?” – ćwiczenie wyprostne. Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, plecy ma 
wyprostowane, jajko  trzymają w prawej ręce. Przekłada jajko do lewej ręki za plecami 
prawą ręką od góry, lewa ręka odbiera je od dołu. Zadanie powtarzamy 8 razy. 
– „Świąteczny masażyk relaksujący” /najlepiej z piłeczką/ – ćwiczenie przeciw 
płaskostopiu. Dziecko siedzi z podkulonymi kolanami, pod stopą układaj piłeczkę i toczy ją 
kilka razy w przód i w tył – naprzemiennie: raz prawą, raz lewą stopą.

6. Koszyczek wielkanocny – kolorowanie /Załącznik nr 2/

7. Ułóż historyjkę obrazkową „Przygoda zajączka z jajkami”   /Załącznik nr 3/ 
Należy wydrukować historyjkę, dziecko przecina na 4 obrazki, a następnie układa w 
kolejności zdarzeń i przykleja na kartkę.

8.  5-latki  Zeszyt grafomotoryczny s. 57 – Dobierz rysunki i połącz je liniami. Pokoloruj   
           obrazki.
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