
8.04.2020 ŚRODA. Wielkanocny koszyczek 

Pomysł na dziś dla Małych Odkrywców to.... Wielkanocny 
koszyczek 

1. „W wielkanocnym koszyku” – ćwiczenia w budowaniu 
zdań. 

Rodzic układa na dywanie z jednej strony obrazki 
przedstawiające członków rodziny – mogą być też zdjęcia 
(odwrócone tyłem), pośrodku połóżcie obrazek koszyka, z 
drugiej strony obrazki produktów wchodzących w skład 
święconki (odwrócone tyłem). Następnie dzieci odkrywają po 
jednym obrazku z każdej strony koszyka i na podstawie tego, co 
przedstawia, układają zdanie. 

np. Mama wkłada jajka do koszyka. 

2. „Wielkanocny koszyczek” – zabawa dydaktyczna. 

Narysujcie na dużym kartonie koszyczek wielkanocny. 

• Jak myślicie jak powinien wyglądać wielkanocny koszyk i 
co powinno się w nim znaleźć?  

• Wyjmijcie najlepiej aktualne ulotki sklepowe. Poszukajcie 
obrazków: koszyczka, pisanek, baranka, kurczaczka, 
zajączka, palemki, chleba, soli, serwetki. Wytnijcie je i 
przyklejcie na narysowanym koszyku. Czego nie uda Wam 
się odnaleźć narysujcie sami☺  

3. Przeczytajcie wspólnie wiersz i powiedzcie:  
• Co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku? 



„Wielkanocny koszyczek” Zbigniew Domitroca 

W małym koszyczku dużo jedzenia,  
które niesiemy  
do poświęcenia: chleb i wędlina, kilka pisanek 

oraz cukrowy mały baranek. 

4. 

Drożdżowa babka, sól i ser biały,  
i już jest pełny koszyczek mały... 

„Symbole wielkanocne” – układanka. Ćwiczenie analizy i 
syntezy wzrokowej. 

Narysujcie jeden z wybranych symboli wielkanocnych: 
zajączka, baranka, kurczaczka lub palemki.  
Zadaniem dzieci jest najpierw namalowanie, a następnie 
pocięcie obrazków na kilka części i złożenie w całość. Dzieci 
podają nazwy symboli wielkanocnych przedstawionych na 
złożonych obrazkach. 

Pomysł na popołudnie dla Małych Odkrywców to... 
koszyczek wielkanocny z butelki. 

• Czego potrzebuję ?  
Butelka plastikowa, nożyczki, drucik, sznurek, papier 
kolorowy techniczny, dekoracje, guziki, naklejki, klej, 
nożyczki, wstążka.  

• Jak to zrobić?  
Przetnij butelkę na 1/3 wysokości butelki. Pozostaw tylko 
dolną część butelki. Do niej przyczep drucik/ sznurek lub 
pasek z papieru kolorowego technicznego. Następnie 



wytnij z kolorowego papieru kwiatki, dekoracje i przyczep 
je na koszyk. Przewiąż wstążkę dla dekoracji. Możesz 
wykorzystać też naklejki jeśli masz, guziki, itp.  

 
 

 

Foto: 24.moolton.com 

Przeciętą butelkę możesz również wykorzystać jako doniczkę 
dla Twoich kwiatków. Pomaluj farbą butelkę, lub ją owiń w 
folię aluminiową. Poproś Rodziców o wydrukowanie obrazka 
królika (lub sam go narysuj), naklej na butelkę, doczep sznurek 
i gotowe☺Twoje kwiaty mogą cieszyć się piękną doniczką☺ 
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