
Święta Wielkanocne tuż, tuż. 

W wielką Sobotę przygotowujemy koszyczek wielkanocny.  

Czy wiesz, co powinno się w nim znajdować?

 Przyjrzyj się poniższym zdjęciom i powiedz, co na nich widzisz. 

Są to właśnie produkty, które wkładamy do koszyczka. 

Chociaż w tym roku nie pójdziemy do kościoła, aby święcić pokarmy, to warto

koszyczek przygotować i skorzystać z niego na wielkanocnym śniadaniu.

KOSZYCZEK WIELKANOCNY 
Koszyczek zwykle jest wiklinowy, wyścielony biała serwatką 

i przyozdobiony zielonymi gałązkami bukszpanu. 



CO ZNAJDZIEMY W KOSZYCZKU WIELKANOCNYM? 

JAJKA są symbolem nowego, rodzącego się życia 

CHLEB symbolizuje ciało Pana Jezusa. 

Wkładamy go do koszyczka, aby zapewnić sobie dobrobyt i pomyślność. 



WĘDLINA jest symbolem dostatku, bogactwa i dobrobytu. 

SÓL I PIEPRZ symbolizują oczyszczenie, prostotę i prawdę. 



BARANEK WIELKANOCNY jest symbolem Pana Jezusa – Baranka Bożego, który zwyciężył
śmierć. Wkładana do koszyczka figurka baranka jest zazwyczaj wykonana z cukru, czekolady
lub ciasta. 

CHRZAN jest oznaką ludzkiej siły, którą chcemy mieć przez cały rok. 



BABKA WIELKANOCNA  symbolizuje nasze umiejętności i zdolności.

Jako powtórzenie koszyczkowych  wiadomości  zapraszamy do obejrzenia filmu ;)

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ

Zanim wykonasz następne zadanie pokicaj jak zajączek, poturlaj się jak 
jajeczko, pospaceruj - Mama albo Tata wskażą Ci miejsce.

A teraz posłuchaj zagadek i spróbuj je rozwiązać.

Zagadki do odsłuchania w linku poniżej lub do odczytania przez Rodzica.

https://www.superkid.pl/zagadki-wielkanoc

Mały, żółty ptaszek
z jajka się wykluwa,
zamiast piór ma puszek,
więc jeszcze nie fruwa. (kurczaczek)

Wyrośnięta pani,
lukrem jest polana.
Na świątecznym stole
pyszni się od rana. (babka wielkanocna)

Kiedy się w Wielkanoc
jajkiem wymieniamy,
mówiąc miłe słowa,
bliskim je składamy.( życzenia)

https://www.youtube.com/watch?v=-vS8QYsdefQ
https://www.superkid.pl/zagadki-wielkanoc


Wielkanocna zupa,
w niej kiełbaska pływa.
Jest tam też jajeczko,
żółte jak słoneczko. (żurek)

Co to za gałązka,
co kotków ma bez liku
i chociaż nie zamruczy –
miła jest w dotyku? (bazie)

Leży w koszyczku
pięknie wystrojone,
malowane, pisane,
drapane lub kraszone. (jajko)

Jeden taki dzień
w całym roku mamy,
że gdy nas obleją,
to się nie gniewamy (Śmigus-dyngus)

Potulne zwierzątko
z masła ulepione,
małą chorągiewką
wdzięcznie ozdobione. (baranek)

Na koniec zapraszamy do zabawy z labiryntem. 
Karta do wydruku na kolejnej stronie.

Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w tym tygodniu!

Życzymy radosnego  świętowania!

Zdjęcia zaczerpnięte z materiałów https://pl.freepik.com. 

https://pl.freepik.com/


(Żródło) https://www.mama-bloguje.com/szlaczki-kropki-labirynt-wielkanocne-zadania-dla-przedszkolaka/


