Koszyczek Wielkanocny

Przed nami Wielkanoc. Zapraszamy dzieci do
wspólnych zabaw. To okazja do zapoznania
najmłodszych ze zwyczajami Świąt Wielkanocnych.

1. Święconka
Poniżej znajdują się karty przedstawiające produkty, które wkładamy zazwyczaj do koszyczka. Karty
można wydrukować lub wykorzystać prawdziwe pokarmy. Dorosły czyta opis na rysunku, opowiada o
wielkanocnym koszyczku, zwyczajach, wyjaśnia symbolikę pokarmów. Prosi dziecko o wymienienie
zapamiętanych produktów lub pokazanie ich na ilustracji.

https://pl.pinterest.com

Celem zabawy jest zapoznanie dziecka z wielkanocną tradycją, ćwiczy pamięć, koncentracje,
spostrzegawczość najmłodszych.

2.Zabawy ruchowe
Potrzebne będą:
•
•
•

Tacka
Koszyczek
Jajeczka np. plastikowe, styropianowe, drewniane

Pierwsze zadanie do wykonania przez dziecko to naśladowanie ruchów kurki, kurczaków. Machanie
rączkami imitując ruchy skrzydeł, naśladowanie kroków kury, chodzą stawiając drobne kroczki,
biegają na paluszkach naśladując odgłosy kury ko- ko, kurczaka pi-pi.
Kolejne zwierzątko, w które zmienia się dziecko to zajączek. Maluch próbuje skakać w przysiadzie.
Raz będą to dłuższe, raz krótsze skoki. Można ułożyć na dywanie obręcze do których wskakują
zajączki.
Trudniejszym zadaniem będzie chodzenie lub bieganie z tacką wypełnioną jajeczkami. Dziecko musi
tak pokonać drogę, aby nie pospadały pisanki. Starszym dzieciom można polecić slalom np. miedzy
krzesełkami.
Ostatnie zadanie to wrzucanie jajeczek do koszyczka ustawionego na dywanie oddalonego na
niewielką odległość od malucha.
Celem zabawy ruchowej jest rozwój koordynacji, sprawności fizycznej, dziecko uczy się wykonywać
polecenia, naśladować. Jest to również dobra zabawa i radość dla malucha.

3. Zgadnij co jest w koszyczku?

Potrzebne będą:
•
•

Koszyczek z dowolnymi produktami (mogą to być produkty do święcenia lub plastikowe
warzywa)
Serwetka

Dorosły zakrywa pełen koszyczek serwetką, dziecko odgaduje za pomocą dotyku jakie znajdują się
tam przedmioty. Rodzic może prosić o wyszukanie np. baranka, kurczaka, jajeczka itd.
Cel rozwój pamięci, spostrzegawczości, rozwój małej motoryki.

4. Świąteczne ciasteczka wielkanocne
https://www.przyslijprzepis.pl/przepis/wielkanocne-ciasteczka-maslane

Dorosły może sam upiec ciasteczka, lub zrobić to razem z maluchem.
Dziecko lubi pomagać, naśladować pozwólmy mu ugniatać, wsypywać mąkę, cukier, foremkami
tworzyć kształty.
Maluchy chętnie ozdobią upieczone smakołyki. Ciasteczka pokrywamy rozpuszczoną czekoladą ,dzieci
mogą posypywać ciasteczka np. makiem, kokosem, kolorową posypką, bakaliami.
Cel Rozwój motoryki małych rączek, nawiązywanie więzi z dorosłym, przyjemne spędzanie czasu,
nauka przez naśladowanie, uczenie samodzielności.

5. Piosenka do odsłuchania ” Święta tuż tuż” sł. Beata Kołodziej
https://miastodzieci.pl/piosenki/swieta-tuz-tuz/

Cel Ćwiczenia pamięci, koncentracji, słuchu, odprężenie.

6. Praca plastyczna „Pisanka”
Potrzebne będą:
•
•

Kolorowa plastelina
Rysunek do druku

Dziecko wypełnia rysunek za pomocą małych kuleczek z plasteliny .
Cel rozwój sprawności małych rączek, kreatywność .
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