
Tematyka kompleksowa :  Wielkanoc 

29.03.2020   poniedziałek 

Temat dnia : Wielkanocny koszyczek. 

 

 

Dzień  dobry kochane Puchatki  

Poruszajcie się na początek  zabawa muzyczna  - Contradanza Beethoven  

https://youtu.be/Hooeo1DXX3A  

 

1. Słuchanie Legendy o białym baranku . 

 

Legenda o białym baranku – R. zaprasza dziecko  do wysłuchania legendy o 

białym baranku: Prosi  o wysłuchanie , o co pokłóciły się zwierzęta w koszyku. 

Postarajcie się zapamiętać co znalazło się w koszyku wielkanocnym.  

 

„Legenda o białym baranku”      Urszula Pukała  

 

Posłuchajcie tylko ile było krzyku,  

gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku.  

Malutkie kurczątko, bielutki baranek,  

Brązowy zajączek i kilka pisanek.  

Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami,  

jestem najpiękniejszy, żółty jak salami.  

Mam czerwony dzióbek i czerwone nóżki,  

falujące piórka tak jak u kaczuszki.  

Co ty opowiadasz – dziwi się baranek,  

jestem cały z cukru, mam cukrową mamę.  

Dzieci na mój widok bardzo się radują  

i z mojego grzbietu cukier oblizują.  

Brązowy zajączek śmieje się wesoło,  

jestem z czekolady – opowiada wkoło.  

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci,  

już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 

https://youtu.be/Hooeo1DXX3A


Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka,  

dziwi się pisanka zielona jak łąka.  

Dziwią się pisanki żółte i czerwone,  

brązowe, różowe, szare, posrebrzone.  

 

 

2. Rozmowa na temat wiersza - R. zaprasza dzieci do rozmowy: 

- Kto gościł w wielkanocnym koszyku? 

- O co pokłóciły się zwierzątka? 

- Spróbuj przypomnieć sobie, jaki kolor miały pisanki w koszyku.  

 

3. Zwierzątka na stole” – zabawa plastyczno-konstrukcyjna. 

 
 

Dzieci wykonają zajączka i kurczątko jako obrączki do serwetek. 

 

Zajączek: 2 paski białego papieru szerokości ok. 5 cm i długości ok. 16 cm            

i 13 cm. Oba paski dzieci sklejają w rulony i naklejają krótszy na dłuższy. 

Wycinają kształt zajęczych uszu 

– prostokąt składają na pół wzdłuż dłuższego boku i od strony zgięcia 

wycinają łuk. Naklejają uszy na głowie. Z kolorowego papieru wycinają 



łapki zająca w kształcie łez i naklejają na nich całą postać. Wycinają                    

i naklejają szczegóły – oczy, nos, wąsy. 

W środek tułowia wkładają złożoną serwetkę. 

 

 

Tak samo dzieci robią kurczaczka. Niewielki kawałek pomarańczowego 

lub czerwonego kartonu składają na pół i wycinają dziób. Łączą wszystkie 

elementy. Tu także wkładają do tułowia złożoną serwetkę.  

 

 

Miłego  dnia. Pozdrawiam pani Jagoda 


