
Karta pracy- PP34- Pracownia II-  Koszyczek wielkanocny 

 

1. Kochany Przedszkolaku, na pewno już wiesz, że w Wielką Sobotę, czyli dzień  

przed Wielkanocą jest zwyczaj święcenia pokarmów w kościele. Ale czy wiesz 

co do koszyczka wielkanocnego trzeba włożyć? Wysłuchaj uważnie wiersza 

przeczytanego przez mamusie/tatusia. 

 

           W małym koszyczku dużo jedzenia, 

           które niesiemy do poświęcenia: 

           chleb i wędlina,  

           kilka pisanek  

           oraz cukrowy  

           mały baranek. 

           Drożdżowa babka, 

           sól i ser biały, 

           i już jest pełny koszyczek mały.. 

 

• Jakie pokarmy wystąpiły w wierszu? 

 

 Każde z tych pokarmów, które niesiemy do poświęcenia coś symbolizuje.  

 Spróbuj nazwać  produkty przedstawione poniżej- rodzic objaśnia dziecku co 

poszczególne pokarmy symbolizują. 

                                                                                                                        
Chleb- godne życie, gościnność             Wędliny- dobrobyt                      Sól i piepsz- siła i prawda                                                                                                                      

   

       

Baranek- triumf,zwycięstwo                   Jajko- symbol życia             Bukszpan-nadzieja i wieczność   



                                              

 Drożdzowa babka- symbol umiejętnośći                                                Chrzan- zdrowie 

 i przyjażni człowieka z przyrodą 

       

2.  Przyjrzyj się dokładnie obrazkowi i  odpowiedz na pytania. 

• Ile pisanek widzisz na obrazku? 

• Ile jest pisanek w koszyczku? 

• Czy królik stoi z przodu czy z tyłu koszyczka? 

• Czy palma wielkanocna jest z boku czy w środku koszyczka? 

• Czy zajączek wielkanocny jest mniejszy czy większy od kurczaczka? 

• Czy kokarda jest na górze czy na dole koszyczka? 

• Czy więcej jest kurczaków czy zajączków? 
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3.Na koniec zadanie specjalne      – Wielkanocny pisklak 

 Do wykonania pracy będziesz potrzebował: plastikowy widelec, żółta farba, gotowe 

oczka plastikowe, czerwony kawałek papieru, nożyczki, klej, biała kartka i czarny 

flamaster. 

 

1.Zanurz tył widelca w żółtej farbie i odbijaj na kartce papieru. 

Dodawaj coraz więcej odbitek, ruszając w kółko widelcem. 

 

2.Odbijaj dalej widelcem, dopóki nie pokryjesz pełnego koła. 

Nakładaj odciski widelca, aby Twoje pisklę było ładne i puszyste 

        

3.Wytnij mały trójkąt z czerwonej kartki i przyklej na miejscu dzióbka kurczaka. 

Doklej oczka, dorysuj czarnym flamastrem nóżki kurczaka. 

Twój kurczak jest gotowy      . 

Zachęcam do wysłania wykonanej pracy  na adres mailowy 

karkar.808@edu.erzeszow.pl                                                         

 

Opracowała- Katarzyna Samolej 
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