
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misiaczki! 

Na dzisiaj przygotowałyśmy tylko kilka zabaw. 

Uważamy, że to jest już ten czas, kiedy pomagacie rodzicom w przygotowaniach  
do Świąt Wielkanocnych.  

Cieszcie się zatem wspaniałą wiosenno-świąteczną atmosferą. 

Piątek  10.04.2020 

Temat dnia: „Wielkanocny koszyk” 

Cele: 

Dziecko: 

• uważnie słucha 
• odpowiada na pytania 
• przeżywa emocje związane ze zbliżającymi się świętami 
• odczuwa szacunek i przywiązanie do tradycji świątecznych 
• wie, co powinno się znaleźć w koszyku 
• zna zwyczaje i symbole typowe dla Świąt Wielkanocnych 
• aktywnie uczestniczy w zabawie tropiącej 
• doskonali sprawność manualną 

 
1. „Wielkanocny stół” 

Pierwszą propozycją jest wysłuchanie wiersza czytanego przez rodzica E. Szelągowskiej 
pt. „Wielkanocny stół”. 

Nadeszła Wielkanoc.                                        Czas na odpoczynek. 

Czas wielkiej radości!                                       wszystko już zrobione! 

Już stół wielkanocny                                          

czeka na swych gości.                                      Święconka już na stole, 

                                                                             a spośród pisanek, 

Pełno na nim potraw:                                      jak każe tradycja, 

kiełbasa i żurek,                                                wystaje baranek! 

baba lukrowana, 

tuż obok mazurek…                                           To czas na życzenia, 

                                                                               na chwile radości 

Dom pachnie czystością,                                   i niech w naszych sercach 

porządki skończone.                                          miłość ciągle gości. 



Po przeczytaniu wiersza prosimy zadać dzieciom następujące pytania. 

- Jakie potrawy znajdują się na wielkanocnym stole? 

- Dlaczego ludzie sprzątają przed świętami w domach? 

- Co znajduje się w koszyczku ze święconką? 

- Dlaczego ludzie w czasie świąt są na ogół weseli i mili dla innych? 

2. „Co znajduje się w koszyczku wielkanocnym?” 

Kolejnym proponowanym zadaniem jest wyjaśnienie dzieciom symboliki zawartości koszyczka 
wielkanocnego. 

Chleb symbolizuje ciało Chrystusa. Wkładany do koszyczka ma zapewnić dobrobyt  
i pomyślność, obfitość i sytość. 

Jajka są symbolem nowego, rodzącego się życia. 

Wędlina jest symbolem dostatku, bogactwa i zdrowia. 

Sól i pieprz symbolizują oczyszczenie, prostotę i prawdę. 

Baranek z chorągiewką to znak Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Chrzan jest oznaką ludzkiej siły, którą chcemy mieć przez cały rok. Ma też zapewnić pokój  
w życiu rodzinnym. 

3. „Szukajcie zająca” - zabawa tropiąca 

Teraz zachęcamy do zabawy, którą można przeprowadzić w domu lub w ogródku. Zadaniem 
rodziców jest ukrycie zabawki np. pluszowego zajączka. Dzieci szukają go. Rodzice udzielają 
wskazówek, mówiąc: ciepło, gdy dzieci zbliżają się do zająca lub zimno, gdy oddalają się od 
niego. Po kilku powtórzeniach dzieci mogą z rodzicami zamienić się rolami. 

4. „Koszyczek wielkanocny” 

Po południu zachęcamy dzieci do wykonania koszyczka wielkanocnego. Należy wyciąć 
dowolnie wybrane pokarmy i wkleić do koszyczka. Poniżej znajdują się potrzebne karty pracy. 

Życzymy miłej zabawy! 

 

Na czas Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu dużo zdrowia, spokoju, optymizmu  
i wiosennego nastroju w gronie najbliższych, a naszym drogim Misiom życzymy również 

pięknych prezentów od Wielkanocnego Zajączka J. 

Pani Beatka i Pani Justynka J 

                                                              

 



 

 

 

 



 

 

 

 


