
07.04.2020 wtorek – WIELKANOCNY KOSZYCZEK

1. Recytujemy zagadkę i prosimy dzieci o podanie rozwiązania. 

To w nim leżą na serwetce,

jajka malowane,

a pośrodku, obok chlebka,

spoczywa baranek. (koszyk wielkanocny)

2. Prezentujemy dzieciom koszyk wielkanocny i jego zawartość. Dzieci nazywają znajdujące 

się w nim przedmioty a rodzic wyjaśnia ich symbolikę.  Możemy skompletować zawartość

koszyka lub pracować na podstawie obrazka.

Chleb symbolizuje ciało Chrystusa. Wkładamy go do koszyczka, aby zapewnić sobie 

dobrobyt i pomyślność.

Jajka są symbolem nowego, rodzącego się życia.

Wędlina jest symbolem dostatku, bogactwa i dobrobytu.

Sól i pieprz symbolizują oczyszczenie, prostotę i prawdę.

Baranek jest symbolem Chrystusa – Baranka Bożego, który zwyciężył śmierć. 



3. Czytamy dzieciom wiersz A. Widzowskiej Wielkanoc.

- Kurko, proszę, znieś jajeczka,

śnieżnobiałe lub brązowe,

ja z nich zrobię na Wielkanoc

cud-pisanki kolorowe. 

Do koszyczka je powkładam, 

z chlebkiem, babką lukrowaną,

potem pójdę je poświęcić 

z bratem, siostrą, tatą, mamą. 

Przy śniadaniu wielkanocnym 

podzielimy się święconką 

i buziaka dam mamusi, 

zajączkowi i kurczątkom. 

„Śmigus-dyngus!” – ktoś zawoła, 

tatę wodą popryskamy, 

mama będzie zmokłą kurką, 

bo to poniedziałek lany!

4. Rozmawiamy z dziećmi o treści wiersza, możemy np. zapytać:

- z czego robi się pisanki?

- Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego?

- Co robimy w lany poniedziałek?

- Co Wam się kojarzy ze świętami wielkanocnymi?

5. Wykonujemy masę solną (1 porcja mąki, 1 porcja soli, pół porcji wody -> mieszamy mąkę 

i sól, dolewamy wodę i mieszamy całość).

Z gotowej masy lepimy jajka różnej wielkości – malutkie, małe, duże, wielkie – ich 

wielkość dowolna. Pozostawiamy do wyschnięcia 1-2 dni, najlepiej w ciepłym, 

słonecznym miejscu. Gdy wyschną możemy je pomalować i zrobić pisanki.

6. Praca plastyczna – stemplowanie pisankami z ziemniaków. 

Dzieci malują farbami kolorowe paski na przekrojonym ziemniaku i odbijają wzór na 

kartce.

Możemy też wyciąć wzory na przekrojonym ziemniaku i stemplować.

Gdy farby wyschną możemy dorysować trawę, słońce, kurę. 




