
Bursztynki 7.04.2020 r.

Temat: W koszyku wielkanocnym

1. Rozmowa inspirowana wierszem "Wielkanocny koszyczek"
Proszę o przeczytanie wiersza. W ZAŁĄCZNIKU 1, są obrazki, które możemy

wykorzystać do rozmowy na temat wiersza. Ułożyć wspólnie z dzieckiem koszyk

wielkanocny.

Wielkanocny koszyczek
świąteczny koszyczek
pięknie wystrojony
w bielutkie koronki
bukszpany zielone

a w nim są pisanki
farbą okraszone

słodziutkie babeczki
lukrem oblepione

tulą się do siebie
dwa małe zajączki
zajadają listki

z rzeżuchowej łączki

nagle w środku kosza
gwar się podniósł wielki

potrawy się kłócą
kto jest najważniejszy

jajko się rozpycha
to już wszyscy wiedzą
że mnie jako pierwsze
na śniadanie jedzą

a biała kiełbaska
mówi bardzo skromnie
jestem najsmaczniejsza
nie zapomnij o mnie

http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/wielkanocny-koszyczek-506694


mała kromka chleba
do soli tak szepcze

wiesz wszystkie potrawy
z tobą są smaczniejsze

baranek zawołał
i wszystkich zaskoczył
ja jestem symbolem

tych Świąt Wielkiej Nocy

Rozmowa na temat symboliki poszczególnych pokarmów:
Chleb będący symbolem życia dla chrześcijan. Wkładamy go do koszyka aby

zapewnić sobie dobrobyt i pomyślność;

Jajko – to symbol początku nowego i odradzającego się życia.

Wędlina – symbolizuje zdrowie, dostatek materialny i płodność.
Sól – symbolizuje oczyszczenie, prostotę i prawdę. Głównym jej zadaniem jest

dodanie potrawom smaku oraz ochrona przed zepsuciem.

Baranek – to znak „Baranka Bożego”. Figurka baranka wkładana do koszyka

zazwyczaj wykonana jest z cukru, czekolady lub chleba.

Chrzan – to oznaka ludzkiej siły, która powinna być zapewniona przez cały rok.

Do koszyka wkładany w kawałku lub starty i wymieszany z jajkiem oraz śmietaną.

Ciasto – symbolizuje nasze umiejętności i sprzyja ich pogłębianiu, dlatego
najczęściej do koszyka wielkanocnego wkłada się niewielką samodzielnie
przygotowaną babeczkę. Po gorzkich dniach postów, słodkie ciasto jest wyrazem
radości i słodyczy.

Zajączek – symbolizuje wiosnę i życie. Zazwyczaj jest czekoladowy.
Bazie i bukszpan – zwykle ozdabiają koszyk. Zielony kolor bukszpanu to
nadzieja chrześcijan na ich zmartwychwstanie i życie wieczne. Wierzbowe bazie
zaś według pradawnych wierzeń mają zapewnić nagrodę w niebie.

2. Zabawa słowna – podział wyrazów na sylaby
Rodzic pokazuje obrazek z zał.1, zadaniem dziecka jest podać jego nazwę

dzieląc go na sylaby (z wyklaskiwaniem, bądź wytupywaniem). Rodzic podaje



całą nazwę przedmiotu, rzeczy. Dziecko próbuje podać jaką głoskę słyszy na

początku wyrazu.

3. Zabawa matematyczna – zadania z treścią
(wykorzystujemy obrazki z zał.1)
W momencie kiedy rodzic czyta treść zadania dziecko, wykonuje zgodnie z nim

odpowiednie czynności.

ZADANIE

Mama przygotowała dla Kasi koszyczek wielkanocny i pokarmy, które

dziewczynka miała do niego włożyć: chleb, sól, pisanki, chrzan, babkę,

kurczaczka, kiełbasę.

(dziecko wybiera z obrazków koszyk, pokarmy i kładzie go przed sobą.

Zadaniem dziecka jest policzenie, ile ma pokarmów do włożenia do koszyka.)

Kasia przyszła, wzięła koszyczek i w wielkim pośpiechu włożyła do niego chleb,

pisankę, babkę, kurczaczka. Ubrała się i wyszła z domu, poświęcić potrawy.

Ilu rzeczy zapomniała Kasia włożyć do koszyka?

Ile pokarmów Kasia ma w koszyku?

4. Karty pracy
ZAŁĄCZNIK 2

5. Praca plastyczna SKORUPKOWA PISANKA – wyklejanka
Możemy poćwiczyć trochę motorykę małą.

MATERIAŁY: wysuszona skorupka od jajka, foliowa torebka, tłuczek do mięsa,

plastelina, kartki formatu A4 .

WYKONANIE:

- wysuszone skorupki jajek wkładamy do woreczka foliowego, prosimy o pomoc

rodziców w rozbiciu ich na drobne kawałki



- kartkę A4 pokrywamy cienką warstwą plasteliny, możemy mieszać różne kolory,

ugniatamy ją w palcach, aż będzie ciepła i miękka, wtedy dopiero mocno

rozcieramy na całej kartce

- przykładamy drugą kartkę A4 z wyciętym na środku jajkiem

- otwór wypełniamy skorupkami mocno wgniatając je palcem w plastelinę

- zdejmujemy kartkę
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