
WITAMY WAS KOCHANE DZIECI Z GRUPY ZAJĄCZKI!!! 

Pozdrawiamy Was serdecznie. Przesyłamy uściski i buziaki.                                     

Dziś przypomnimy sobie co kryje się w koszyczku wielkanocnym. 

Ciocia Gosia i Ciocia Ola 

 

08.04.2020r ( środa) 

MAMY DLA WAS PROPOZYCJĘ ZAJĘĆ NA DZISIEJSZY DZIEŃ. 

PROSIMY CHĘTNYCH RODZICÓW O ZAPOZNANIE DZIECI                                 

Z TEMATEM „ Co kryje się w koszyczku wielkanocnym?”. 



1. „Co włożysz do koszyczka?” – omówienie tradycji obchodzenia 

Wielkiej Soboty, zapoznanie z symboliką potraw w święconce. 

 

CHLEB – symbolizuje ciało Pana Jezusa, a także dobrobyt 

 

 
 

 

 

JAJKO – LUB  PISANKA ( czyli ozdobione jajko) to symbol życia                                  

i zwycięstwa nad śmiercią, podzielenie się jajkiem miało umacniać więzi 

rodzinne. 

 

 



 

 
 

 

 

WĘDLINA – miała zapewnić płodność i zdrowie 

 

 



SÓL– to symbol oczyszczenia, miała chronić przed złem 

 

 
 

 

 

SER – ma zapewnić rozwój stada zwierząt domowych 

 

 



CHRZAN– miał zapewniać siłę fizyczną 

 

 
 

 

CIASTO (babka) – symbolizuje umiejętności i doskonałość 

 

 



2. Blok  zajęć o emocjach – zadowolenie i niezadowolenie.  

Rozmowa z  dziećmi, pytania: 

 

- Co to znaczy czuć zadowolenie?  

- W jakich sytuacjach można być zadowolonym?  

- Co to znaczy być niezadowolonym?  

- W jakich sytuacjach można się tak czuć?  

- Jakie są te uczucia – przyjemne  czy nieprzyjemne?  

- Które z tych uczuć towarzyszy wam podczas oczekiwania na Wielkanoc?  

- Dlaczego się tak czujecie? 

 

3. Wskaż minkę zadowoloną i niezadowoloną. Spróbuj pokazać 

rodzicowi takie minki  

 

 

 

 

4. Zadowolony króliczek – rytmizowanie tekstu. 

 

Mówimy najpierw część zdania  np.” wielkanocny króliczek”, potem mówimy 

to samo drugi raz  dzieląc wyrazy na sylaby i klaszcząc w dłonie , np. „ wiel-ka-

no-cny …..” i tak powtarzamy cały wierszyk. 

 



Wielkanocny króliczek, trzyma w łapkach koszyczek, 

a w koszyczku tym ma, kolorowe jajka dwa.                                                                  

Wiem, że właśnie ty masz wielkanocne jajko trzecie,                                                                  

daj mi je, a będę najbardziej zadowolonym królikiem na świecie.                                                

Proszę wielkanocny króliczku, teraz masz jeszcze więcej jajek w koszyczku 

 

5. Nauka wierszyka „ Zadowolony króliczek”  na pamięć. 

 

6. Opowiedz co widzisz na obrazku? Co zamierza robić zajączek? 

 

 



7. Ćwiczenia w liczeniu. Policz- narysuj tyle kresek w pustym okienku, 

ile każdy zajączek pomalował na święta pisanek.  

Wykonaną kartę pracy ( PODPISANĄ IMIENIEM DZIECKA ) prosimy                        

w postaci zdjęcia lub skanu wysłać do nauczycieli grupy na adres: 

grupazajaczkips24@onet.pl.  

 

mailto:grupazajaczkips24@onet.pl


DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ                                           

I WYKONANIE TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU. 

Opracowanie materiału nauczyciele grupy III 

 2019/2020 Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Misia Uszatka w Piotrkowie Trybunalskim 

 

 

 

 

 

 

 

 


