
08.04.20 – Środa – KOSZYCZEK WIELKANOCNY 

1. Zabawa „Kicające zajączki”.  

 

Dzieci-zajączki poruszają się po pokoju w rytm skocznej muzyki  

(kicają po wiosennej łące).  

Na hasło jastrząb zwijają się w kłębuszek (chowają do norki) i odpoczywają. 

 

2. Posłuchajcie opowiadania: 

W przedświąteczny sobotni poranek Ania wstała bardzo wcześnie. Kiedy zeszła na dół 

czuła w domu dzieje są coś niezwykłego. 

– Co mogło dziać się w domu? 

Zajrzała do pokoju. Panowała tam niesamowita krzątanina. Domownicy, mama, tata i jej 

dwaj starsi bracia byli czymś bardzo przejęci i nie zwracali uwagi na małą Anię. Może o mnie 

zapomnieli -  pomyślała dziewczynka. Ania patrzyła co robi jej rodzina. Mama piekła w kuchni 

pyszne babki i mazurki, jej bracia pomagali tacie w sprzątaniu domu, tylko mała Ania nic nie 

robiła. Ale gdy zobaczyła ją mama zaprosiła córeczkę do stołu, zawołała resztę rodziny i 

razem zaczęli malować jajka, które mama wcześniej ugotowała. Dziewczynce to zajęcie 

bardzo się podobało, i chciała malować je przez cały dzień. Ale w pewnym momencie tata 

ściągną z szafy koszyk i postawił go na stole. 

Powiedział: Najwyższa pora przygotować święconkę i pójść z nią do kościoła.  

Ania popatrzyła się na tatę ze zdziwieniem i pomyślała; Co to jest ta święconka?  

 

 

 

3. A wy jak myślicie co to jest święconka?  

4. Gdzie się chodzi ze święconką, z kim powinniśmy iść? 

 

To nazwa pokarmów święconych w Wielką Sobotę w Kościołach 

katolickich Polski.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Sobota
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki


Koszyk, najczęściej z wikliny, przystraja się listkami bukszpanu.  

To, co  znajduje się w tym koszyczku zobaczycie za chwilę w prezentacji 

multimedialnej. 

Z takim koszyczkiem idziemy całą rodziną do kościoła, gdzie ksiądz je święci (do 

tego służy mu woda święcona i kropidło – widzicie takie na zdjęciu poniżej) 

 

5. Dlaczego ten rok jest wyjątkowy?  

W tym roku nie możemy iść do Kościoła z naszymi koszyczkami. 

Nadal panuje groźny wirus i byłoby to dla nas niebezpieczne. 

Możemy jednak przygotować taki koszyczek w domu. 

6. TERAZ ZOBACZCIE PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ  O KOSZYCZKU 

WIELKANOCNYM , POTEM WYKONAJCIE KARTY PRACY ZNAJDUJĄCE 

SIĘ PONIŻEJ. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzba_purpurowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bukszpan_wieczniezielony


DODATKOWE INFORMACJE:  

  



 



 


