
Środa 31.03.2021 

Temat tygodnia: Wielkanoc 

Temat dnia: Wielkanocny koszyczek. 

 

Dzień dobry Leśne Elfy! 

Przed nami trzeci dzień wspaniałej i ciekawej zabawy w tematyce Świąt 

Wielkiejnocy. Dobrej zabawy. Zaczynamy. 

 

1. Na początku zapraszam Was do zabawy ruchowej, w której będziecie 

naśladować to, co pokażę Wam na obrazkach. 

 











 

 

 

 

 



2. Koszyczek z figur geometrycznych- (figury płaskie, trójkąt, koło, prostokąt, 

kwadrat)- Dziecko układa koszyczek wg własnego pomysłu z figur 

geometrycznych. Po zakończonej pracy rodzic zadaje pytania. Ilu kół/ 

trójkątów/ kwadratów/ prostokątów użyłeś do wykonania koszyka?  

Jeśli nie ma w domu figur geometrycznych dziecko może wykonać koszyk z 

zapałek (układając na kartce), klocków lub innych przedmiotów. 

3. Wielkanocny koszyczek.  

Kochani w te święta potrzebujemy koszyczka. Wiecie do czego? Potrzebny 

nam on jest do tego, żeby włożyć pokarmy i pójść je poświęcić do kościoła. 

Nazywamy to święconką. Jestem ciekawa czy wiecie, co powinno znaleźć się 

w koszyczku i dlaczego? Zanim obejrzycie zdjęcia zastanówcie się sami, co 

rodzice z Waszą pomocą (mam nadzieję) kładą do koszyka. 

Na każdym zdjęciu macie wyjaśnione, czego symbolem jest każda z 

wymienionych potraw.  

Żyjemy w trudnym czasie i nie każdy pójdzie z koszyczkiem do święconki, ale 

mam propozycję. Może te osoby, które będą miały u siebie w domu tradycyjny 

wielkanocny koszyczek pokażą nam go na zdjęciach? Będziemy mogli 

porównać czy w każdym domu wygląda on tak samo czy jednak są różnice.  

















 



 

Każda z tych kart jest podpisana. Proszę podzielcie wyrazy na sylaby, a kto 

potrafi może je przegłoskować.  



 
  

4. Kochani zapraszam na małą przerwę. Zabawcie się w „Wyścig z jajem”  

Przygotujcie sobie styropianowe lub plastikowe jajko, łyżkę i oczywiście miejsce. 

Oznaczcie razem z rodzicami start i metę. Iiiii…. czas zacząć zabawę, ale żeby nie 

było zbyt łatwo możecie mierzyć czas przejścia i zmieniać sposób poruszania się 

(tyłem, bokiem, na palcach, na piętach, duże kroki, małe kroczki). Jestem pewna, że 

ta zabawa przyniesie Wam dużo radości i śmiechu. 

 

5. Dla chętnych Elfów poniżej wrzucam Wam karty pracy. Pierwsza z kodowania, 

a druga ze spostrzegawczości i sekwencji. Zachęcam do wykonania zadań.  

 

 

 

 

Do czwartku.  

Pozdrawiam,  

Pani Ania  



 



 


