
    

TEMAT DNIA: 

Zanim zabawę rozpoczniemy rączki dokładnie umyjemy.

Kaczuszki o tym pamiętają i zawsze rączki czyste mają

Poranny zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg pomysłu dzieci i rodziców

„Koszyczek Wielkanocny” 

Rodzic przygotowuje koszyk, w którym znajduj
babka wielkanocna, sól, wędlina, chrzan, chleb. Następnie dziecko po kolei wyciąga 
z koszyka te rzeczy, a rodzic wyjaśnia ich znaczenie:

  

WIELKANOC 

 

TEMAT DNIA: KOSZYCZEK WIELKANOCNY 

Zanim zabawę rozpoczniemy rączki dokładnie umyjemy.

Kaczuszki o tym pamiętają i zawsze rączki czyste mają.

 
Poranny zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg pomysłu dzieci i rodziców

 

koszyk, w którym znajdują się: jajka, baranek, zajączek, owies, palma
babka wielkanocna, sól, wędlina, chrzan, chleb. Następnie dziecko po kolei wyciąga 
z koszyka te rzeczy, a rodzic wyjaśnia ich znaczenie: 

 

Zanim zabawę rozpoczniemy rączki dokładnie umyjemy. 

. 

Poranny zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg pomysłu dzieci i rodziców 

baranek, zajączek, owies, palma, 
babka wielkanocna, sól, wędlina, chrzan, chleb. Następnie dziecko po kolei wyciąga  



JAJKO – Nowe życie 

 

 

 

BARANEK – Pan Jezus 

 

 

ZAJĄCZEK – Prezenty 

 



PALMA - tradycja chrześcijańska związana z Niedzielą  Palmową 

 

 

BABKA WIELKANOCNA – radość spotkania z rodziną  
przy wielkanocnym stole 

 

 

SÓL –  chroni przed zepsuciem 

 



WĘDLINA 

CHLEB – pamiątka rozmnożenia 

CHRZAN - symbol gorzkiej Męki Pańskiej i słodyczy Zmartwychwstania

 

„Koszyczek Wielkanocny” – zabawa 

 
Zachęcam do wykonania koszyczka wg pomysłu dzieci. Koszyczek można pokolorować, 
pomalować farbami, wykleić plasteliną lub kawałkami kolorowego papieru czy bibuły. 

WĘDLINA - symbol dobrobytu 

 

pamiątka rozmnożenia chleba przez Jezusa

 

symbol gorzkiej Męki Pańskiej i słodyczy Zmartwychwstania

 

zabawa plastyczna 

Zachęcam do wykonania koszyczka wg pomysłu dzieci. Koszyczek można pokolorować, 
pomalować farbami, wykleić plasteliną lub kawałkami kolorowego papieru czy bibuły. 

chleba przez Jezusa 

symbol gorzkiej Męki Pańskiej i słodyczy Zmartwychwstania 

Zachęcam do wykonania koszyczka wg pomysłu dzieci. Koszyczek można pokolorować, 
pomalować farbami, wykleić plasteliną lub kawałkami kolorowego papieru czy bibuły.  



 

 

 

 



 

„Wielkanocny zajączek” – zabawa ruchowa 

 
Dziecko wraz z rodzicem w trakcie piosenki np. „Pisanki, pisanki” skaczą naśladując 
zajączki, gdy rodzic wyłącza nagranie, dziecko kolejno naśladuje ruchy wskazane przez 
rodzica tj. czynności przypominające pracę wielkanocnego zajączka np. malują pisanki, 
wkładają je do koszyka, dźwigają koszyczek, karmią pisklęta itd. 

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8 
 

 

 

„Wielkanoc” – ćwiczenie relaksacyjne - masażyk  

 Kurki znoszą jajka, a z jajek robimy pisanki. Rodzic rysuje dziecku takie pisanki palcem na 
plecach, jednocześnie powtarzając słowa:  

Stary niedźwiedź mocno śpi i o Wielkanocy śni: 
Śniła mu się pisaneczka, (rysowanie jajka na plecach) 
ta co cała jest w kropeczkach, (uderzenia paluszkami - kropki.) 
Była też w paseczki, (rysujemy paseczki). 
I w wesołe krateczki, (rysujemy krateczkę). 
Ta w malutkie ślimaczki, (rysujemy ślimaczki). 
I żółciutkie kurczaczki, (rysujemy kurczaczki - kółko, kółko, nóżki,). 
Cii... Wielkanoc - ach to ty! (całymi dłońmi). 

 

  

 

 Opracowała: Marzena Nycz 

Ilustracje, kolorowanka, piosenka: źródło Internet 


