
Poniedziałek, 6 kwietnia 2020 r.   

tematyka tygodniowa: PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH  

temat dnia: Koszyczek wielkanocny. 

 

Witam Was kochane Biedroneczki po weekendzie. 

Dzisiaj poniedziałek.  

Mam nadzieję, że się wyspaliście i macie uśmiechnięte minki! 

Dzisiaj porozmawiamy o koszyczku wielkanocnym.  

Jedną z tradycji wielkanocnych jest przygotowanie Święconki. 

Na pewno zastanawiacie się - A cóż to takiego Święconka? 

Święconka – to potrawy, które wkładamy do koszyka i zanosimy do Kościoła,  

aby je poświęcić.  Potrawy w koszyczku święcimy w Wielką Sobotę,  

a zjadamy je dopiero na następny dzień w Niedzielę Wielkanocną podczas 

wielkanocnego śniadania. 

A tak właśnie wygląda wielkanocny koszyczek : 

 

 



 



A, co powinno znaleźć się w takim koszyku? 

Posłuchajcie proszę uważnie wiersza  pt. „Święconka”  

Wracam z mamą dziś z kościoła 

i koszyczek dumnie niosę, 

bo w koszyku ze święconką 

same smakołyki - proszę! 

 

   Jest tu: 

 
 

                         baranek cały z cukru, 

      

          babka, co lepi się od lukru, 

 

 

                   biała kiełbasa, z masełkiem dzbanek, 
 

                                          sól,  

 

kromka chleba i pięć pisanek. 

 

Są tutaj także kurczaczki z waty, 

czekoladowy zając od taty. 

… 

                         Co ze święconką w domu się stanie? 

                         Zjemy ze smakiem ją na śniadanie. 



 

- Co znajdowało się w wielkanocnym koszyczku?  

- Czy potrafiliście nazwać wszystkie produkty ? 

 

- Zapraszam Was teraz do zabawy „Czekoladowe jajeczka”.  

(Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.) 

Poproszę teraz kogoś dorosłego o demonstrowanie przedstawionych ćwiczeń,  

a Was do naśladowania. 

Mama daje Ali czekoladowe jajeczka. - otwieramy wargi, układając je tak, aby były 

zaokrąglone jak jajko. 

Ala wkłada  jajka do koszyczka. – końcówka języka dotyka podniebienia i je masuje.  

Te jajka muszą być bardzo smaczne – myśli Ala.. – oblizujemy językiem górne  

i dolne wargi. ( w jedną i druga stronę) 

 

- Ja także zjadłabym sobie takie czekoladowe jajeczka… a Wy? 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Popatrzcie teraz na obrazek: 

 

- Kto znajduje się na obrazku? 

 (chłopiec i dziewczynka) 
 

- Co przygotowują dzieci? 

(koszyczek wielkanocny) 

Posłuchajcie proszę opowiadania. 

Wskazujcie to, co usłyszycie. 
(czytamy wolno, po jednym zdaniu 

i czekamy, aż dziecko wskaże to, co usłyszało . 

Bukszpan i serwetka mogą sprawić dzieciom kłopot). 

Przy stole siedzi Ola i Kuba, 

przygotowują Święconkę. 

Na środku stołu stoi koszyk wiklinowy. 

Koszyk ozdobiony jest białą serwetką, 

gałązką bukszpanu oraz tulipanem. 

W koszyczku leży chleb. 

Kuba trzyma baranka, 

 a Ola kiełbasę.  

Na stole stoi babka,  

obok niej czekoladowy zajączek. 

Na stole leżą kolorowe pisanki. 

Jest także sól i pieprz oraz  

mały, żółty kurczaczek. 

Zaraz wszystkie te przysmaki  

powędrują do koszyczka. 

 

- Czy zauważyliście wszystko, o czym czytali Wasi rodzice? 

- Gratuluję spostrzegawczości! 

 

 

 

Popatrzcie, co jeszcze wkładamy do koszyka wielkanocnego  

{nazwy podzielcie na sylaby) 

 

Posłuchajcie, co symbolizują te pokarmy. 

 



 



















 



W tym roku, z powodu korona wirusa, raczej nie pójdziemy do kościoła  

ze Święconką. Ale nie martwcie się .  

Najważniejsze, abyśmy byli wszyscy zdrowi!!! 

 

Smutno mi bez Was moje maluszki.  
 

Coraz bardziej tęsknię za Wami i za przedszkolem. 

 
 

Pozdrawiam Was serdecznie i ściskam mocno!   
 

 

p. Magda 

 

Ps.  

1. Jak idzie Wam nauka piosenki „Z jajkiem i zającem” ?  

 

2. We wtorek poznamy różnicę pomiędzy pisankami i kraszankami.  

Chciałabym także zaprosić Was do malowania jajek. 

Będą nam potrzebne: wydmuszki jajek, farby i pędzel .  

Jeśli nie macie w domu farb mogą być pisaki  

 

3. Dla wielbicieli kolorowania przygotowałam kolorowankę z koszyczkiem 

wielkanocnym   

 

4. Czekam na wasze prace! 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 


