
Dzień trzeci  31.03.2021  Co znajduje się w koszyczku wielkanocnym? 

Pomoce do przygotowania przez rodzica w domu: piłka, poduszka, odtwarzacz CD, dowolna muzyka, 

wiklinowy koszyczek, gałązki bukszpanu, cukrowy baranek, czekoladowy zajączek, kurczaczek z waty, 

kogucik na pisance, sylweta bałwanka, wata, klej, kredki. 

1. Co znajduje się w koszyczku wielkanocnym? 

Rodzic pokazuje dziecku zawartość ustrojonego bukszpanem koszyczka: cukrowego baranka, 

czekoladowego zajączka, kurczaczka z waty, kogucika na pisance i mówi, że małe zwierzątka są 

symbolem odradzającego się życia i symbolem świąt wielkanocnych. Dziecko ogląda je, podaje ich 

nazwy (dzieląc je na sylaby), mówi, z czego są zrobione. 

 

2.         Karta pracy 2/29 

Dzieci: -oglądają obrazek 

              - wymieniają nazwy smakołyków , które znajdują się na stole 

              - dzielą ich nazwy rytmicznie ( na sylaby) 

              - rysują po śladach rysunków babek wielkanocnych 

 

       



3. Zabawa ortofoniczna – Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka.  

Dziecko naśladuje głosy i ruchy zwierząt, które pokazuje rodzic, wyjmując je z koszyczka: 

 kurczątko: pi, pi, pi – dziecko kuca i porusza ugiętymi w łokciach rękami jak 

skrzydełkami,  

 baranek: bee, bee, bee – dziecko czworakuje,  

 kogucik: kukuryku – dziecko staje i uderza o uda dłońmi prostych rąk. 

4. Zabawa ruchowa – Ćwiczenia tułowia.  

Dziecko, stojąc ze złączonymi nogami, przekłada piłkę z ręki do ręki wokół siebie. Na hasło Hop! – 

zmienia kierunek przekładania piłki. 

5. Zabawa badawcza – Jak jest zbudowane jajko.  

Rodzic rozbija jajko, dziecko ogląda jego zawartość. Rodzic wspólnie z dzieckiem nazywają 

poszczególne części składowe: skorupka, białko, żółtko. Rodzic zwraca uwagę na zarodek i wyjaśnia 

dziecku, że kurczątka wykluwają się z jajek, w których są zarodki. 

6. Zabawa ruchowa z elementem skoku – Zajączki, do norek! 

Dziecko – zajączek– układa w dowolnym miejscu w pokoju poduszkę – norkę. Przy dźwiękach muzyki 

zajączek skacze po łące – pokoju – w różnych kierunkach, omijając norkę oraz inne przedmiotu 

ustawione w pokoju. Podczas przerwy w muzyce zajączek skokami udaje się do swojej norki. 

7. Praca plastyczna – Wielkanocny baranek. 

Dziecko przykleja do sylwety baranka watę. Następnie dorysowuje barankowi oczy oraz dzwoneczek, 

a na koniec dorysowuje słońce i trawę.  

 



 

 

 

 



 

 

 


