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WITAMY W PIĄTEK! 

 

 
 

Temat tygodnia: WIELKANOC 

Temat dnia: WIELKANOCNY KOSZYCZEK 

Cele zajęć:  

- poznawanie sposobu przygotowania wielkanocnego koszyczka, 

- zapoznanie  z symboliką święconych potraw,  

- zaspokajanie potrzeb ekspresji twórczej i odtwórczej; 

Edukacja: społeczno-przyrodnicza i plastyczno-techniczna 

Zaczynamy... 

 

1.Powitajmy się słowami naszej piosenki - możecie ilustrować ją dowolnym ruchem                       

z apaszką lub chusteczką. 

https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0 

2. A teraz zagadka: 

Święta, Święta nadeszły! 

Wstawajmy! Już rano! 

Podzielmy się jajeczkiem, 

Bo dziś przecież… (Wielkanoc) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fLGHjBXHxG0


3. „Co w świątecznym koszyku?”- rozmowa o znaczeniu potraw. Przyjrzyjcie się co 

znajduje się w wielkanocnym koszyczku, a następnie Rodzice wyjaśnią Wam  jakie jest 

znaczenie  poszczególnych potraw. 

 

 

- Baranek- zwycięstwo Chrystusa, który jak ofiarny baranek oddał swoje życie za ludzi, by 

następnie zmartwychwstać i odnieść zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią; 

- Jajka- symbol życia; 

- Wędlina - symbol dostatku, dobrobytu  i bogactwa; 

- Chleb- symbol dobrobytu i szczęścia, symbol Ciała Chrystusa; 

- Sól- symbol oczyszczenia; 

-Chrzan- symbol siły fizycznej i zdrowia, gorycz męki Chrystusa; 

 



4. Zabawa ruchowa „Przedświąteczne porządki” - naśladujcie czynności przedstawione na 

obrazkach. 

 

5. „W koszyczku wielkanocnym”- zabawa dydaktyczna.  

Popatrzcie na ilustracje przedstawiające różne przedmioty, nazwijcie je i powiedzcie, które to 

elementy tradycyjnej święconki, a których nie wkłada się do koszyka wielkanocnego.  

 

 

 

 

 



6. „Pisanki”- wytnijcie elementy wielkanocnej pisanki, ułóżcie je na kartce i przyklejcie 

według podanego wzoru- wycinanka s.34. (załącznik nr 1). Zachęcamy Was do wykonania 

pisanek tradycyjnymi sposobami. Liczymy na Waszą inwencję i kreatywność. Mamy 

nadzieję, że zobaczymy Wasze dzieła.  

 

A może pokażecie nam też swoje wielkanocne koszyczki? 

7. Na koniec zapraszamy Was do rozwiązania małego Quizu o Wielkanocy. 

Link do Quizu: https://view.genial.ly/5e8c429e8b8ee90e1ebaef4f/learning-experience-

challenges-

wielkanocnyquizdlaprzedszkolakow?fbclid=IwAR1Tu8OkKKUs0CIvxv7Pl5fprO9q5RFamG

qHp42RlLtmyuSIX7JoDYL2aY 

W załączniku nr 2 dla chętnych mamy karty pracy- kodowanie. 

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNĄ ZABAWĘ I PRACĘ! 

KOCHANI, NA TE ŚWIĘTA WIELKANOCNE PRZYJMIJCIE ŻYCZENIA: 

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje,  

Bogaty zajączek uśmiechem czaruje.  

Mały kurczaczek spełni marzenia 

- wiary, radości, miłości, spełnienia! 

Mokrego Dyngusa 

i od nas całusa. 

A tak naprawdę szybkiego uciekania 

W dniu wielkiego lania! 

 

Joanna Sałagaj  

Paulina Mazur 
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Załącznik nr 1 

 



Załącznik nr 2

 



 

 


