
31.III ŚRODA 

TEMAT: Wielkanocny koszyk 

CELE OGOLNE: rozwijanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu; 

kształtowanie myślenia operacyjnego; podtrzymywanie tradycji związanej z 

Wielkanocą; uświadamianie symboliki koszyka wielkanocnego i jego roli w 

tradycji. 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: udekorowany koszyk wielkanocny, 

jajka na twardo, pisanki, sól, chrzan, chleb, kiełbasa, biały baranek, babka, 

barwinek, etykiety do produktów dla dziecka, kartka z kolorowymi, jajkami do 

wycięcia, cyfry i znaki matematyczne. kolorowe kartki A4, nożyczki, klej,  

ZAJĘCIE 

 „Wielkanocny koszyczek” – rozmowa z Dz.  

Można wykorzystać naturalne przedmioty i produkty spożywcze lub 

zamieszczone ilustracje.  

Przed Dz. stoi udekorowany koszyk wielkanocny. Wszystkie elementy 

potrzebne do włożenia do koszyczka leżą obok. Dz. dobiera  do elementów 

etykiety – wyrazy trudne (chleb, chrzan, sól, ciasto) starają się przyporządkować 

same lub z pomocą rodzica , pozostałe dopasowują samodzielnie (kiełbasa, 

baranek, jajka). Dz. wkłada do koszyczka po jednym przedmiocie, uzasadniając, 

dlaczego akurat on powinien się w nim znaleźć lub pokazuje na obrazkach . 

R. pomaga w doborze, wyjaśniając symbolikę: 

– Jajko – symbol nowego życia, odrodzenia, zwycięstwo życia nad śmiercią. 

Podczas śniadania wielkanocnego dzielimy jajko na tyle części, ile jest osób 

przy stole, i składamy sobie życzenia. 

– Baranek – symbol zmartwychwstałego Jezusa. 

– Chleb – symbol ciała Chrystusa, to pokarm niezbędny do życia, symbolizuje 

dostatek. 

– Sól – symbol gościnności (witanie chlebem i solą). Kiedyś wierzono, że sól 

odstrasza zło. 

– Kiełbasa – symbol obfitości i dostatku. 

– Ciasto – symbol naszych umiejętności i talentów. 

– Chrzan – symbol zdrowia i siły fizycznej.  

 

 

 „W wielkanocnym koszyku” – zabawy matematyczne.  

Wspólne wycięcie z papieru kolorowych jajek, cyfr i znaków matematycznych. 

R. proponuje zabawę w liczenie jajek w koszyczkach. 



Układa zadanie:  

-Jurek włożył do koszyka 3jajka a Zosia dołożyła jeszcze 

5 jajek. Policz, ile to razem, i zapisz liczbami oraz znakami.  

 

-Jurek wyjął z koszyka 4 jajka . Ile jajek zostało w koszyku?  

Pojawia się znak - . Tłumaczymy, że ten znak wskazuje, że coś odkładamy, 

odejmujemy od tego co było. Czyli pytamy : Ile razem mieli jajek Jurek i Zosia? 

8. Ile jajek zabrał Jurek ? 4. Czyli od 8 -4.To ile jajek zostało? 4. Wspólnie z Dz. 

Układamy działanie 8-4=4  (Będą miały dopiero w przyszłym tygodniu 

odejmowanie , ponieważ ze względu na święta, była w marcu ominięta jedna 

tematyka o wiośnie.) 

R . dalej prowadzi zabawę tak, by Dz. raz dodawało, raz odejmowało.  

Układają lub zapisują działania. 

 

Zaśpiewanie piosenki: „Świeta, świeta biją dzwony..” 

 

 „Skoki zajaca” – zabawa ruchowa na czworakach.  

Dz. ma zadanie poruszą się po pokoju zajęczymi skokami – na czworakach, 

dłonie oparte o podłogę, kolana w górze, odrywa złączone stopy i doskakuje do 

rąk, ręce przekładają dalej.  Liczymy ile skoków jest potrzebne , żeby 

przeskoczyć cały pokój. 

 

KARTY PRACY 

6- latki  KP3.55  oraz   Liczenie .59  

5-latki KP3.47  

4- latki KP3.46 

 

 

 Dla chętnych dzieci:  

- „Koszyczek – króliczek” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna.  

Potrzebna kartka w kwadracie . Z kartki A4 robimy kwadrat, 

przytrzymując róg palcem i zaginając dłuższy bok do krótszego. Niepotrzebną 

część odcinamy.. Po rozłożeniu dzielimy kwadrat na 6 jednakowych pól, 

zaginając – składamy na 3 części wzdłuż, rozkładamy i składamy na 3 części w 

poprzek. Nacinają środkowe zagięcia na 2 przeciwległych bokach. 

Boki nienacięte sklejamy pod kątem z bokami naciętymi.  



Wycinamy koło o średnicy 5–6 cm i dorysowujemy oczy, nos, usta, doklejamy 

wąsy – powstaje twarz królika, którą naklejają w środku 

koszyczka. Wycinamy wysokie, wąskie uszy i naklejamy od środka nad głową. 

Na końcu robimy pałąk koszyczka z paska papieru. GOTOWE 

 

        
 

 

 

 
 

 

 

- KRZYŻÓWKA WIELKANOCNA- karta pracy. 

- zabawy Czytanki Wielkanocne  strona  

https://wordwall.net/pl/resource/1275321/wielkanoc-czytanie 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1275321/wielkanoc-czytanie

