
Propozycja zajęć na piątek 02.04.2021 z aktywności rytmicznej i technicznej. 

Witamy wszystkie Motylki i Wasze rodzinki! 

Wczoraj był Prima Aprilis, czy komuś udało się zrobić psikusa?  

Temat dnia: Na świątecznym stole. 

Cele: 

- przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z Wielkanocą 

- rozwijanie sprawności manualnej 

1.„Wszyscy są” – wesoła powitanka.  

Na początek miłe powitanie. Zapraszamy całą rodzinkę! Stajemy na wprost siebie i staramy 

się zaśpiewać piosenkę wykonując poszczególne czynności.  

 

Wszyscy są, witam Was,  

zaczynamy – już czas!  

Jestem ja, jesteś Ty.  

Raz, dwa, trzy!  

(Powtarzamy 2-3 razy)  

Link do melodii: https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA (należy skopiować do 

przeglądarki) 

2. Wysłuchanie wiersza „W Wielkanocnym koszyku” M. Tokarczyk 

 

W wielkanocnym koszyku 

smakołyków jest bez liku. 

Lecz do koszyka nie wkładamy byle czego 

wie o tym Kasia z przedszkola waszego. 

Dlatego przedszkolaki wskazówki Igi zapamiętajcie. 

I do koszyka zawsze wkładajcie: 

białą serwetkę 

przez mamę pięknie wyprasowaną 

taką elegancką, 

bo na Wielkanoc specjalnie przygotowaną. 

Następnie wkładamy baranka cukrowego 

lub też takiego z ciasta upieczonego. 

Również wkładamy pisanki, kraszanki, jaja kolorowe 

co symbolizują życie nowe. 

Sól i pierz także do koszyka wkładamy 

i o chlebie nigdy nie zapominamy. 

Coś słodkiego także włożyć przedszkolaki nie zapominają. 

Dlatego babeczki, czekoladowe zajączki w koszyku swoje miejsce mają. 

Tłuściutkie szyneczki i kiełbaski pachnące, 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA


do koszyka wkładają je także małe brzdące. 

A po święceniu w żurku będą się gotowały 

i swój aromat po kuchni będą rozprowadzały. 

Lecz nie wiem czy wiecie, że w niektórych regionach święconka również zawiera: 

masło, wodę i kawałek białego sera. 

Ostry chrzan także miejsce w koszyku ma, 

a na koniec bukszpan do ozdoby mama Idze da. 

I już można z gotowym koszykiem ruszyć w drogę. 

Więc Kasia z rodziną rusza do kościoła w Wielką Sobotę. 

Święconkę niesie wesoło i inni też tak robią wokoło. 

Teraz już wiesz drogi przedszkolaku 

co do święcenia nosimy w wielkanocnym koszyku 

Porozmawiajmy na temat treści wiersza (odpowiadajcie całym zdaniem): 

 O jakich świętach jest wiersz? 

 Co Kasia wkłada do Wielkanocnego koszyka? 

 Co symbolizują jajka? 

 Kiedy idziemy ze święconką do kościoła? 

 Rozmowa na temat smakołyków, które wkładamy do Wielkanocnego koszyka 

oraz ich symboli. 

 

Porozmawiajcie na temat symboliki wielkanocnych smakołyków:  

Chleb - symbolizuje ciało Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, aby zapewnić sobie 

dobrobyt i pomyślność.  

Jajka - są symbolem nowego, rodzącego się życia.  

Wędlina - jest symbolem dostatku, bogactwa i dobrobytu.  

Sól i pieprz-  symbolizują oczyszczenie, prostotę i prawdę.  

Baranek - jest symbolem Chrystusa – Baranka Bożego, który zwyciężył śmierć. Wkładana do 

koszyczka figurka baranka jest zazwyczaj wykonana z cukru, czekolady lub chleba. 

Chrzan - jest oznaką ludzkiej siły, którą chcemy mieć przez cały rok. 

Spójrzcie na rysunki poniżej, posłuchajcie co oznaczają, spróbujcie podzielić te wyrazy na 

sylaby oraz na głoski: 

 

 

 

 

 



Co jeszcze może się znaleźć w Wielkanocnym koszyczku lub na świątecznym stole? Jak 

myślicie ? Na obrazkach poniżej kilka podpowiedzi.. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2QFsBBH6qDo –film edukacyjny dla utrwalenia, 

3. „Taniec kurcząt w skorupkach” – zabawa ruchowa przy nagraniu Modesta Musorgskiego. 

Moi kochani teraz chwilę się poruszamy… Pamiętacie nasz taniec kurcząt? Włączcie muzykę 

i tańczymy… Gdy ucichnie muzyka kucamy.. 

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84 (skopiuj link do przeglądarki) 

4. „Kartka Wielkanocna” – wykonywanie ozdoby świątecznej na stół Wielkanocny. 

Moi Drodzy, czy świąteczne życzenia zostały już wysłane? Jeśli nie, mamy dla was 

propozycję…wykonajcie kartkę lub piękną ozdobę Wielkanocą na Wasz stół według swojego 

pomysłu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2QFsBBH6qDo
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84


5. Zabawy rytmiczne. 

Zapraszamy Was teraz do zabaw rytmicznych, zróbcie sobie trochę miejsca, załóżcie 

wygodny strój, włączcie poniższy link i bawcie się  

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU (skopiuj link do przeglądarki) 

6. Karta pracy, cz. 3, str. 60 i 61. 

Otwórzcie karty pracy i wykonajcie zadania. 

 

 

 

 

 

 

 

To już wszystko na dziś! 

Żegnamy się z Wami 

Życząc Wesołego Alleluja! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlena i Dorota 

https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU

