
TYGODNIOWA  TEMATYKA:  „Wielkanoc” 

ŚRODA   31.03.2021r. 

Temat:      Co się kryje w święconce? 

 

1. ,,Poranna gimnastyka”  
 
- dłonie na biodra, krążenie głowy /w prawą stronę, lewą/ 
- dłonie na ramiona, krążenia ramion /przód, tył/ 
- dłonie na biodra, krążenie bioder /w prawą stronę, lewą/ 
- dłonie na kolana, krążenie kolan /w lekkim rozkroku, krążenia do środka 
   i na zewnątrz/ 
- pajacyki 
- siad rozkroczny / skłony do jednej nogi, wyprost, do środka, wyprost,  
  do  drugiej nogi/ 
- leżenie przodem /uniesienie klatki na wyprostowanych rękach, powrót  
  do leżenia/ 
 

2. ,,Tradycyjny koszyk wielkanocny” – co znajduje się w koszyku. 

                   Tradycyjny koszyk wielkanocny - YouTube 

 

3. ,,Co włożysz do koszyczka?” – omówienie tradycji obchodzenia Wielkiej Soboty. 
 

Rodzic umieszcza na środku stolika zdjęcie koszyka wielkanocnego, następnie 
rozyspuje zdjęcia różnych pokarmów, które powinny znaleźć się w koszyczku  
(chleb, jajko, wędlina, sól, chrzan, ciasto, ser). Dziecko ma podać nazwy wszystkich 
produktów oraz dzielić go na sylaby następnie położyć na koszyczku. Rodzic krótko 
wyjaśnia znaczenie poszczególnych potraw w koszyczku.  Następnie połącz 
odpowiednie obrazki z koszykiem. /Załącznik 1/ 

 
 chleb – symbolizuje ciało Pana Jezusa, a także dobrobyt 
 jajko – to symbol życia i zwycięstwa nad śmiercią, podzielenie się 

jajkiem miało umacniać więzi rodzinne 
 wędlina – miała zapewnić płodność i zdrowie 
 ser – oznacza przyjaźń między człowiekiem a przyrodą. Gwarantuje 

zdrowie i rozój stada domowych zwierząt 
 sól – to symbol oczyszczenia, miała chronić przed złem 
 chrzan – miał zapewnić siłę fizyczną 
 ciasto (babka) – symbolizuje umiejętność i doskonałość 

 
4. Praca z KP3.35 – doskonalenie sprawności manualnej, ćwiczenie logicznego 

myślenia, cechy wielkościowe. 
 

5. Blok zajęć o emocjach – zadowolenie i niezadowolenie. R. rozmawia  
z dzieckiem, zadaje pytania: Co to znaczy czuć zadowolenie? W jakich 
sytuacjach można być zadowolonym? Co to znaczy być niezadowolonym? 

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ&t=28s


W jakich sytuacjach można tak się czuć? Jakie są te uczucia – przyjemne  
czy nieprzyjemne? Które z tych uczuć towarzyszy podczas oczekiwania  
na Wielkanoc? Dlaczego tak się czujesz? 
 
 

Popołudniem , mamy dla Was kolejne zadania. 

 

1. ,,Koszyk wielkanocny” – wspólne ozdabianie koszyka.  
/według własnego pomysłu/ 
 

2. ,,Pisanka” – ozdabianie pisanki dowolną techniką. /Załącznik 2/ 
- wyklejanie plastelina 
- wydzieranka z papieru kolorowego, gazet 
- pomalowanie farbami 
- obsypane brokatem 
 

 
/Załącznik 1/ 
 

 

                         
 
 

       
 

               



 
 
          
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

/Załącznik 2/ 



 


