
Wtorek 30.03.2021r.  

                              

Tematyka tygodniowa:  Wkrótce Wielkanoc 

Temat dnia:  Koszyczek Wielkanocny 

 

Dzień dobry Kochane Słoneczka! 

 Jak juz dobrze wiecie przez najbliższe dni nie możemy spotkać się, w 

przedszkolu.  Dlatego będziemy wspólnie z Panią Beatka przesyłać Wam 

propozycje zabaw i zadań do wykonania w domu.                                                                                                                       

 Cały ten tydzień zbliża nas do świąt. Czy wiecie kochani jakie to święta?                

Tak, oczywiście, to Wielkanoc.  

 

1. A teraz mam dla Was zagadkę: 

Jedzeniem napełniony, 

pięknie przystrojony. 

Tuż przed Wielkanocą 

do kościoła niesiony. (koszyczek Wielkanocny) 

 



2. Posłuchajcie proszę uważnie wiersz pt. "Już Święta",  

a następnie odpowiedzcie na pytania. 

 

Święta, Święta Wielkanocne, 

jak wesoło, jak radośnie. 

Już słoneczko mocno grzeje, 

miły wiatr wokoło wieje. 

Rośnie trawa na trawniku, 

żółty żonkil w wazoniku. 

Na podwórku słychać dzieci, 

ach, jak dobrze, że już kwiecień. 

A w koszyczku, na święcone 

jajka równo ułożone. 

Śliczne, pięknie malowane, 

różne wzory wymyślone. 

Jest baranek z chorągiewką, 

żółty kurczaczek ze wstążeczką. 

I barwinek jest zielony 

w świeże kwiatki ustrojony. 

 

Mam nadzieję, że znacie odpowiedzi na wszystkie pytania: 

 O jakich świętach wspomina wierszyk? 

 W jakim miesiącu są święta Wielkanocne?  

 Jakie potrawy święcimy w koszyczku wielkanocnym?   

 Czym dekorujemy koszyczek wielkanocny?     

 

 

 



3.  Obejrzyjcie proszę ilustracje i spróbujcie wymienić, jakie pokarmy święcimy 

w koszyczku wielkanocnym.  

 

 



4. Posłuchajcie teraz piosenki "Pisanki, kraszanki, skarby Wielkanocne". 

Zachęcam Was Kochane Słoneczka do nauki tej pięknej piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4 

1.Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek, 

A przy nich kurczaczek i z cukru baranek. 

Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka, 

Oto wielkanocna świąteczna święconka. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

2.Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek, 

Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek? 

Czy ta malowana, czy ta wyklejana, 

Czy zdobiona woskiem i pofarbowana 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

3.Baranek kurczaczkiem długo się spierali,  

aż goście świąteczni do drzwi zapukali  

Wielkanocni goście czasu nie tracili  

potłukli pisanki jajkiem się dzielili. 

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne, 

Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne. 

Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach, 

Uświetniły nasze wielkanocne święta. 

Teraz spróbujcie odpowiedzieć na kilka pytań:  

 Czy wiecie o co kłócił się z kurczaczkiem cukrowy baranek? 

 Czy wiecie ile ta piosenka ma zwrotek? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


Ciekawe czy wiecie Drogie Słoneczka czym się różnią kraszanki od pisanek? 

Jeżeli nie to Wam wytłumaczę. 

Nazwa „kraszanka” pochodzi od metody barwienia jajek, tak zwanego 

kraszenia, które polegało na farbowaniu ich na jeden kolor, bez żadnych 

wzorków.                

  

Natomiast pisanki powstają przez rysowanie na skorupce wzorów gorącym 

roztopionym woskiem, a następnie zanurzenie jajka w barwniku. Do rysowania 

używano szpilek, igieł, słomek i drewienek .   

  



5. Na koniec zachęcam Was do wykonania Karty Pracy, cz.3, str.55, a młodsze 

dzieci do pokolorowania wielkanocnego koszyczka.  

 Zabierzcie do ręki ołówek i narysujcie w pustych polach pisanki według 

podanych wzorów, a następnie pokolorujcie je na podany kolor.  

 Podzielcie nazwy zdjęć na sylaby lub na głoski. Narysujcie w polach pod 

zdjęciami tyle kresek, z ilu sylab składają się te nazwy. 

 



 

 



Zachęcam Was do przesyłania zdjęć Waszych prac na adres skorupkaa@wp.pl 

      Pozdrawiam i życzę Wam powodzenia !  

        pani Anita 

mailto:skorupkaa@wp.pl

