
08.04.2020 r. 

TEMAT TYGODNIA: Wielkanoc. 

TEMAT DNIA: Co włożymy do koszyka Wielkanocnego? 

 

1. Zaczniemy od zagadek: 

 

Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem 

słodkie upominki każdemu rozdaje.  (ZAJĄCZEK WIELKANOCNY) 

 

W wielkanocnym koszyczku 

leżeć będą sobie. 

Zanim je tam włożę, 

ślicznie je ozdobię.  (PISANKI) 

 

Tyle w koszyczku 

leży pisanek! 

A pośród nich 

słodki...    (BARANEK) 

 

2. Co włożymy do koszyczka Wielkanocnego: 

 

 baranek - symbol zwycięstwa  

 jajko - znak odradzającego się życia  

 chleb - ciało Chrystusa 

 kiełbasa i wędlina - symbolizują dostatek, zdrowie  

 woda - znak przygotowania do nowego życia 

 sól - symbol oczyszczenia  

 chrzan - znak siły  

 

 

 

 

  



3. Wierszyk „Już Wielkanoc”.  

Wysłuchanie wiersza umieszczonego na profilu facebookowym ,,Małe 

Przedszkole i Żłobek”. 

Święta, Święta Wielkanocne, 

jak wesoło, jak radośnie. 

Już słoneczko mocno grzeje, 

miły wiatr wokoło wieje. 

Rośnie trawa na trawniku, 

żółty żonkil w wazoniku. 

Na podwórku słychać dzieci, 

ach, jak dobrze, że już kwiecień. 

A w koszyczku, na święcone 

jajka równo ułożone. 

Śliczne, pięknie malowane, 

różne wzory wymyślone. 

Jest baranek z chorągiewką, 

żółty kurczaczek ze wstążeczką. 

I barwinek jest zielony 

w świeże kwiatki ustrojony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Wielkanocna krzyżówka: 

 

 
  

  



5. Wielkanocny koszyczek z papieru:  
 

Do wykonania pracy potrzebne będą: 
  kartka twardego papieru, 
  ołówek, 
  linijka, 
 taśma lub klej. 

 
  
Z papieru wytnij kwadrat o wymiarach 15x15 cm. 
Połóż go lewą stroną do góry. Następnie za pomocą 
linijki i ołówka podziel kwadrat na mniejsze kwadraty 
o wymiarach 5x5 cm. Jak to powinno być zrobione 
widać na zdjęciu. Zagnij i odegnij kartkę wzdłuż każdej 
linii, aby łatwiej się zaginały w późniejszych etapach. 
 

 
 
 Widzisz cztery ciemniejsze linie na poprzednim 
zdjęciu? Natnij teraz wzdłuż tych linii kwadrat, aby 
uzyskać to, co widać na fotografii obok. Odegnij lekko 
środkowe części do góry. 
 
 

 
 
Następnie unieś do góry boczne ścianki tak, aby 
utworzyły koszyczek. Na pewno Ci się uda. Popatrz na 
zdjęcie. Sklej ścianki ze sobą klejem, aby koszyczek się 
trzymał. 
 
 
 
 
 
Z tego samego papieru wytnij pasek o dowolnej 
długości. Ten widoczny na zdjęciu ma 15cm długości. 
Przyklej go do koszyczka, aby tworzył uchwyt. Możesz 
też przymocować go za pomocą ćwieków. Wtedy 
koszyczek będzie się pięknie prezentował. Możesz go 
też ozdobić. 

 
Powodzenia!  


