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Temat: "Wielkanocny koszyczek" 

 

 

Zadanie 1. "Wielkanocny koszyczek" - zabawa dydaktyczna. 

Rodzic pokazuje dziecku obrazek przedstawiający wielkanocny koszyczek, 

tłumaczy co należy do niego wkładać i dlaczego.  

Z wielkanocnym koszykiem wiąże się cały obyczaj. To z nim cała rodzina udaje się 

przed świątecznym śniadaniem do kościoła, aby poświęcić znajdujące się wewnątrz 

pokarmy. Wcześniej jednak trzeba go udekorować i włożyć do niego potrawy - 

symbole, które wiążą się ze zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Święcenie 

pokarmów w Wielką Sobotę to zwyczaj znany w Polsce od wieków. Oprócz 

święcenia pokarmów tego dnia święcimy również wodę i ogień. Poświęconym 

pokarmem - święconką rozpoczynamy śniadanie wielkanocne, do którego siadamy 

zaraz po rezurekcji - porannej mszy wielkanocnej. Wówczas to dzielimy się 

pokarmami ze święconki, podobnie jak podczas wigilii Bożego Narodzenia 

dzielimy się opłatkiem. 



 

1. Jajka - symbol życia, które się odradza, ale także Zmartwychwstania Chrystusa. 

Jajka najczęściej barwi się różnymi kolorami lub ozdabia specjalnymi wzorami 

(pisanki).  

2. Chleb - symbol, który wiąże się z ciałem Chrystusa i wydarzeniami Wielkiego 

Czwartku oraz Ostatniej Wieczerzy. Chleb jest podstawowym posiłkiem, modlimy 

się o niego w modlitwie "Ojcze Nasz" i prosimy, by nigdy go nie zabrakło. 

3. Baranek - oznacza Chrystusa prowadzonego na rzeź, umierającego za człowieka, 

a następnie zmartwychwstałego i triumfującego. Baranka wykonuje się masła, z 

ciasta lub z cukru. Najczęściej zawiera także chorągiewkę z napisem Alleluja - 

okrzykiem radości wychwalającym Boga. 

4. Sól - symbolizuje ochronę przed zepsuciem, ale także obronę przed wszelkim 

złem i działaniem diabła. Chrystus mówił o swoich uczniach, że są "solą ziemi". Jej 

znaczenie nawiązuje także do więzi między Bogiem a jego ludem. 

5. Mięso i wędliny - są symbolem witalności, zdrowia i dostatku. Są także 

pamiątką baranka paschalnego i wieczerzy, którą Jezus zjadł z apostołami przed 

swoją męką i śmiercią. 

6. Chrzan - oznacza ludzką krzepę, fizyczną siłę i zdrowie, wzmacnia właściwości 



pozostałych potraw. 

7. Ciasto - najlepiej, gdy jest zrobione przez nas, nie kupione w sklepie. 

Symbolizuje ludzkie umiejętności, kunszt wykonania i zdolności. Jest także oznaką 

słodyczy, która następuje po dniach postu i wyrzeczenia. 

8. Ser - pokazuje związek między człowiekiem a przyrodą. Nawiązuje do 

dziękczynienia za pokarm otrzymany od zwierząt i szacunku wobec nich. 

 

 

Zadanie 2. "Liczymy pisanki" - zabawa matematyczna. 

 

 



Rodzic przygotowuje dla dziecka 10 pisanek lub małych 

przedmiotów/klocków/liczmanów. Zadaniem dziecka jest rozwiązywać zadania 

przy pomocy liczmanów, a na kartce zapisać rozwiązanie za pomocą cyfr lub 

narysowanych kresek. 

- Ala do koszyka włożyła 3 pisanki. Zosia dołożyła jeszcze 4. Ile pisanek jest w 

koszyku? 

- Zosia włożyła do koszyka 2 pisanki. Asia włożyła 3 pisanki. Pzyszedł Staś i 

włożył jeszcze 2. Ile pisanek jest w koszyczku? 

- Mama pomalowała 3 pisanki. Tata pomalował 3 pisanki. Ich synek pomalował 

tylko 1. Ile pisanek pomalowali razem? 

- W koszyku było 10 jajek do malowania pisanek. Przyszedł Krzyś i potłukł 2 

jajka. Ile jajek pozostało w koszyku? 

Kolejne zadania rodzic może tworzyć według własnego pomysłu. 

 

Zadanie 3. "Zrób tyle, ile słyszysz" - zabawa ruchowa. 

Rodzic ma do dyspozycji bębenek lub wykorzystuje swoje dłonie do klaskania. 

Dziecko porusza się po pokoju w rytm muzyki, na przerwę w muzyce dziecko ma 

za zadanie słuchać ile razy rodzic uderzy w bębenek lub klaśnie. Tyle samo razy 

musi wykonać podane ćwiczenie: skłony, przysiady, pajacyki, podskoki na jednej 

nodze, itp. 
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