
PIĄTEK 3 KWIETNIA 2020 

Temat: Koszyczek wielkanocny. 
 

Witam Was bardzo serdecznie. Czy wiecie, jakie święta zbliżają się wielkimi krokami? 

Oczywiście - Wielkanoc, dlatego zajrzymy dziś do wielkanocnego koszyka, spróbujemy 

zrobić jajka z masy solnej i poćwiczymy nasze usta, by pięknie mówić. 

 

1. Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej Koszyczek. Prezentacja multimedialna pt.: 

Wielkanocny koszyczek. 

Zachęcam do obejrzenia prezentacji pt. Wielkanocny koszyczek. 

 

2. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Wielkanoc. 

Odczytujemy wiersz dziecku. 

 

A. Widzowska Wielkanoc 

 

- Kurko, proszę, znieś jajeczka, 

śnieżnobiałe lub brązowe, 

ja z nich zrobię na Wielkanoc 

cud-pisanki kolorowe. 

 

Do koszyczka je powkładam, 

Z chlebkiem, babką lukrowaną, 

potem pójdę je poświęcić 

z bratem, siostrą, tatą, mamą. 

 

Przy śniadaniu wielkanocnym 

podzielimy się święconką 

i buziaka dam mamusi, 

zajączkowi i kurczątkom. 

 

„Śmigus-dyngus” – ktoś zawoła, 

tatę wodą popryskamy, 

mama będzie zmokłą kurką, 

bo to poniedziałek lany. 

 
Po odczytaniu możemy porozmawiać z dzieckiem o przeczytanym utworze. 

Pytania do wiersza: 

- Z czego robi się pisanki?  

- Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego? 

- Co robimy w lany poniedziałek? 

- Co wam się kojarzy ze świętami wielkanocnymi? 

 

3. Lepienie jajek różnej wielkości z masy solnej. 

Prezentujemy dziecku zdjęcia jajek różnej wielkości oraz zwierząt, od których one pochodzą. 
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JAJKO KURZE 
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JAJKO GĘSIE 
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JAJKO PRZEPIÓRCZE 

 

 

 
        źródło grafiki: https://zasoby.ekologia.pl/artykulyNew/25648/xxl/przepio-rka-2_800x600.jpg  

PRZEPIÓRKA



Największym jajkiem jest jajko strusie, natomiast najmniejszym – z prezentowanych             

na zdjęciach – jajko przepiórcze. Jajko gęsie jest większe od kurzego. Jajko przepiórcze ma 

barwę szarą lub beżową z ciemnymi, brązowymi plamami. Gdybyśmy mieli ułożyć je           

od największego do najmniejszego – najpierw byłoby jajko strusie, potem gęsie, następnie 

kurze, a na końcu jajko przepiórcze. 

 

Zachęcam do wykonania jajek z masy solnej. Oto przepisy (do wyboru): 

Przepis I: 

- szklanka mąki pszennej 

- szklanka soli drobnoziarnistej 

- pół szklanki mąki ziemniaczanej 

- ok, pół szklanki wody 

Przepis II: 

- szklanka mąki pszennej 

- szklanka soli 

- pół szklanki wody 

Mąki i sól mieszamy ze sobą dokładnie. 

Następnie wlewamy powoli wodę, tak by 

składniki połączyły się ze sobą. Powinna 

wyjść gładka i elastyczna masa.  

Mąkę i sól mieszamy. Dodajemy wodę. 

Wyrabiamy gładką masę. 

PODPOWIEDZI: Jeśli masa wyjdzie za rzadka – dosypujemy mąki pszennej. Jeśli masa 

jest za sucha i nie klei się – dolewamy odrobinę wody. 

 

Z wyrobionej masy dziecko lepi jajka różnej wielkości. Następnie odkładamy                         

je do wyschnięcia (na parapecie lub innym miejscu). Po wyschnięciu dziecko dekoruje           

je w dowolny sposób – może pomalować je farbami lub ozdobić wybranymi, dostępnymi 

materiałami plastycznymi. 

 

4. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy. 

Zachęcamy dziecko do pokazania, jak wygląda jego buzia, kiedy jest: 

- wesołe – szeroki uśmiech, „od ucha do ucha”; 

- smutne – „podkówka”, kąciki ust skierowane w dół; 

- obrażone – wargi szerokie, wysunięte do przodu; 

- zdenerwowane – wargi szerokie, zaciśnięte; 

- zdziwione – buzia szeroko otwarta; 

- zachwycone – cmoka. 

 

5. Praca w karcie pracy cz. 2 s. 28 (4-latki). 

Dziecko: 

- rysuje koszyk po śladzie; 

- koloruje koszyk i jajka; 

- nakleja naklejki; 

- nazywa kolory pisanek. 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam, 

Magdalena Mrozek 

 


