
 Środa, 08.04.

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców,

patrząc na zdjęcia jakie do nas nadsyłacie, uśmiechamy się szeroko.  Pomimo trudu ciągłego 

pozostawania w domu dzieci są uśmiechnięte i zadowolone. Jest to dla nas  motywujące i jakoś daje

nadzieję na kolejne dni. Dziękujemy za wszystkie nadsyłane zdjęcia.

Koszyczek wielkanocny.

Potrzebne rzeczy: koszyk na święconkę, dwie pisanki, mała babka wielkanocna, kromka chleba, 

kawałek kiełbasy, cukrowy baranek, sól i pieprz, kurczaczek, serwetka i ozdoby do koszyka, tablet 

lub komputer z dostępem do Youtube, wydrukowane symbole, blok techniczny A4, klej.

Usiądźmy wygodnie z dzieckiem przy stole czy blacie. Naszykujmy sobie wszystko co będzie nam 

potrzebne do wielkanocnego koszyczka.

Zapraszam Cię do posłuchania  piosenki. Dzisiaj przygotujemy koszyczek wielkanocny. 

Na początek słuchamy naszej piosenki, dajemy dziecku koszyk do ręki. Wspólnie z dzieckiem 

wkładamy serwetkę do środka a następnie dekorujemy zielonym bukszpanem lub innymi ozdobami.

https://www.youtube.com/watch?v=TQtfzbZL_vw 

https://www.youtube.com/watch?v=TQtfzbZL_vw


Czy wiesz co włożymy do naszego koszyka? 

Teraz kolejno przedstawiamy dziecku rzeczy, które chcemy włożyć do koszyczka. Możemy 

posłużyć się symbolami.

Włożymy baranka z cukru.

To mówiąc podajemy dziecku do ręki baranka, pozwalamy dotknąć, obejrzeć, polizać czy słodki. 

Układamy baranka na stole przed dzieckiem.

Z kolejnymi rzeczami robimy podobnie. Dajemy dziecku np. powąchać, posmakować, dotknąć. 

Włożymy też chleb. Powąchaj jak ładnie pachnie.

Włożymy  sól. 

Sypiemy dziecku na dłoń drobinki soli.

Włożymy też słodką babkę.

Włożymy do koszyka jajko. Zobacz jakie twarde i zimne.

A teraz kiełbaskę.

Zobacz ile różności tutaj mamy. Musimy  jeszcze włożyć to wszystko do naszego  koszyka. 

Możemy bawić się z dzieckiem na dwa sposoby.

I wariant:

Najpierw włożymy do koszyka chleb. Pokazujemy dziecku wybrany symbol 

Gdzie jest chleb?  Prosimy by z leżących na stole rzeczy dziecko wybrało chleb. Możemy ułatwić 

dziecku dając wybór z dwóch.

II wariant :

Pytamy dziecko. Co najpierw chcesz włożyć do koszyka? 

Dziecko samo decyduje co włoży najpierw.  

A co teraz włożysz?

W ten sposób zapełniamy  koszyk wybranymi przez dziecko rzeczami.

Przeczytam Ci teraz wierszyk o świątecznym koszyku.

Wydrukujmy tekst wiersza. Przyklejmy siedem  zwrotek na siedmiu oddzielnych kartkach ( jedna 

zwrotka na pół kartki A4).  Pasujące do tekstu symbole  przyklejmy po drugiej stronie kartek, tak 

aby w trakcie czytania wiersza dziecko widziało symbol a my tekst .

Kiedy będziemy czytać wiersz dziecko będzie widziało symbole.



ŚWIĄTECZNY KOSZYCZEK

PIĘKNIE WYSTROJONY

W BIELUTKIE KORONKI

BUKSZPANY ZIELONE                                                 (pokazujemy symbol: koszyk wielkanocny)

A W NIM SĄ PISANKI

FARBĄ OKRASZONE

SŁODZIUTKIE BABECZKI

LUKREM OBLEPIONE                                     (pokazujemy symbole: pisanki, babka wielkanocna)

NAGLE W ŚRODKU KOSZA

GWAR SIĘ PODNIÓSŁ WIELKI

POTRAWY SIĘ KŁÓCĄ

KTO JEST NAJWAŻNIEJSZY                                                             (pokazujemy symbol: koszyk)

JAJKO SIĘ ROZPYCHA

TO JUŻ WSZYSCY WIEDZĄ

ŻE MNIE JAKO PIERWSZE

NA ŚNIADANIE JEDZĄ                                                                         (pokazujemy symbol: jajko)

A BIAŁA KIEŁBASKA

MÓWI BARDZO SKROMNIE

JESTEM NAJSMACZNIEJSZA

NIE ZAPOMNIJ O MNIE                                                                   (pokazujemy symbol: kiełbasa)

MAŁA KROMKA CHLEBA

DO SOLI TAK SZEPCZE

WIESZ WSZYSTKIE POTRAWY

Z TOBĄ SĄ SMACZNIEJSZE                                                                   (pokazujemy symbol: sól)

BARANEK ZAWOŁAŁ

I WSZYSTKICH ZASKOCZYŁ

JA JESTEM SYMBOLEM

TYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY                                                     ( pokazujemy symbol: baranek)



Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres 

mailowy: domowo393@gmail.com  Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.

mailto:domowo393@gmail.com

