
Dzień dobry!

Na rozgrzewkę powiedz co znajduje się po Twojej prawej, a co po lewej stronie?
Jakie głoski słyszysz na początku, a jakie na końcu tych wyrazów? 
A teraz podziel je na sylaby:) 

WIELKANOCNY KOSZYK

1. Co się kryje w wielkanocnym koszyczku?

Spróbuj przypomnieć sobie i powiedzieć jakie produkty powinny znaleźć się w koszyczku 
wielkanocnym. Może znasz ich znaczenie?
Swoją odpowiedź porównaj z poniższym obrazkiem.

– baranek - symbol zwycięstwa życia nad śmiercią
– jajko - znak odradzającego się życia 
– chleb - ciało Chrystusa 
– kiełbasa i wędlina - symbolizują dostatek, zdrowie i płodność  
– sól - symbol oczyszczenia 
– ciasto - metafora umiejętności i doskonałości 
– chrzan - znak siły fizycznej i krzepy

2. W wielkanocnym koszyczku – zabawa matematyczna.

Przygotuj koszyczek i 20 jajek (lub przedmioty je przypominające), kostkę do gry, ołówek i kartkę. 
Wykonaj poniższe działania:

– Jurek włożył do koszyka tyle jajek (rzut kostką), a Zosia dołożyła tyle (rzut kostką). Ile 
jajek znajduje się w koszyku? - zapisz działanie na kartce.

– Mama dołożyła jeszcze tyle jajek (rzut kostką). Ile jajek jest razem? - zapisz działanie na 
kartce.

– Jurek wyjął z koszyka tyle jajek (rzut kostką). Ile jajek zostało? - zapisz działanie na 



kartce. 
Zadanie możesz kilkukrotnie powtórzyć. 
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5. Śmieszki z koszyczka – zabawa z czytaniem.

Przygotuj 3 koszyczki ( lub miseczki). 
Na pojedynczych karteczkach zapisz samodzielnie lub z pomocą rodzica wyrazy i włóż je do 
koszyczków.

Koszyk 1 – osoby (np. mama, tata, siostra, brat, pan, pani, babcia, dziadek)
Koszyk 2 – zwierzęta (np. pies, kot, małpa, słoń, kangur, ptak)
Koszyk 3 – czynności (np. myje, maluje, ma, kupuje, lepi, robi)

A teraz wylosuj po jednej karteczce z każdego koszyka. Z wylosowanych wyrazów spróbuj ułożyć 
zdanie. Przypomnij sobie jaką literą piszemy wyraz je rozpoczynający oraz jaki znak powinien 
znaleźć się na jego końcu. 

6. Koszyczek – króliczek – zabawa plastyczno – konstrukcyjna (wspólnie z rodzicem).

Potrzebne materiały: kolorowe kartki A4, nożyczki, klej, mazaki

Wykonanie:

Koszyk:
– z kartki A4 wytnij kwadrat (przytrzymaj róg palcem i zagnij dłuższy bok do krótszego). 

Pozostałą część odetnij.
– Podziel kwadrat na 6 równych pól poprzez złożenie go na 3 części wzdłuż i 3 w poprzek. 
– Natnij środkowe zagięcia na 2 przeciwległych bokach
– boki nienacięte sklej pod kątem z bokami naciętymi 

Królik:
– z kartki A4 wytnij koło o średnicy 5-6 cm.
– Narysuj na nim oczy, nos i usta. Doklej wąsy i uszy. 
– Włóż do zrobionego wcześniej koszyczka. 

Na koniec z odciętej wcześniej kartki służącej do wykonania koszyka wytnij pasek i zrób z niego 
uchwyt. 

Przyjemnej zabawy!


