
Drodzy Rodzice!   

Dzisiejsze zajęcia mają  na celu: rozwijanie zdolności muzycznych i plastycznych oraz 

manualnych, kształtowanie mowy, wyrażanie emocji, ćwiczenie pamięci                                          

i spostrzegawczości. 

 

Przywitamy się piosenką pt.  ♫ ♫ ♫ "Koszyczek dobrych życzeń" ♫ ♫ ♫ 
 

Na początek dzieci będą uczyły się piosenki „Koszyczek dobrych życzeń”, a następnie będą 
rozmawiać o jej treści. 
Następnie dzieci podejmą zabawę przy muzyce Modesta  Musorgskiego "Taniec kurcząt". 

I będą układały zdania. 

 
Następnie dzieci obejrzą film edukacyjny na temat jak wykonać poprawnie koszyczek 
wielkanocny i dowiedzą się z czego można go zrobić.  
Razem z rodzicami wykonają według instrukcji koszyczek wielkanocny. 
 
Na koniec wykonają zabawę ruchową "Szukamy jajka" 
 
Zapraszam do wspólnej zabawy! :) 

        Część I    
Kochane dzieci, na początek zapraszamy Was do nauki piosenki pt. „Koszyczek 

dobrych życzeń”. 

Poniżej zamieszczono tekst piosenki i link do strony internetowej z nią.  

https://www.youtube.com/watch?v=7TZOcP5tKhY&ab_channel=PiterKorn 

„Koszyczek dobrych życzeń”. 

Siedzi biały cukrowy baranek 

w wielkanocnym koszyku 

a z barankiem gromada pisanek 

dużo śmiechu i krzyku. 

 

Dwie kiełbaski pachnące są 

sól i pieprz by był pyszny smak 

dziwi sie biały baranek, o 

kto to wszytko będzie jadł. 

 

Mama, tata siostra brat 

każdy coś z koszyczka zjadł 

a to taki jest koszyczek 

pełen dobrych życzeń. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7TZOcP5tKhY&ab_channel=PiterKorn


Gdy życzenia złożyć chcesz 

z koszyczka szybko bierz 

i życz szczęścia pomyślności 

a na święta dużo gości. 

 

Dzieci po nauce piosenki i dwóch próbach jej odśpiewania podejmują z rodzicami 

ukierunkowaną rozmowę, na temat o czym jest piosenka i dlaczego nadano jej taki,                  

a nie inny tytuł? 

Część II                         
Razem z rodzicami dzieci podejmą zabawę przy muzyce Modesta  Musorgskiego  

M. Musorgski - "Taniec kurcząt w skorupkach"  

https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84&ab_channel=Kratery 

"Taniec kurcząt". 

Zabawa polega na tym, że w rytmie muzyki dzieci zwinięte w kuleczkę udają kurczaczki                   

w jajeczkach i zaczynają się z nich wykluwać, poruszają się, piszczą jak kurczaczki, 

wyciągają nóżki, rączki, kiwają i ruszają główkami, a następnie wstają i ruszają zwiedzać 

świat, idąc śmiesznie kołysząc się na boki, kiedy muzyka milknie znów są kurczaczkami 

zamkniętymi w jajku. Zabawę można powtórzyć kilka razy.  

 

Następnie dzieci rysują po śladzie pisanek, a później rysują po prawej stronie kartki 

takie same pisanki jak po stronie lewej. 

(książka fioletowa str. 73). 

 

Dzieci przedstawiają sytuacje na obrazkach za pomocą liczmanów. Układają zdania. 

(książka fioletowa str. 74). 

 

Dzieci oglądają historyjkę obrazkową, a następnie cyframi zapisują kolejność obrazków                  

w niej zamieszczonych, opowiadają historyjkę po jej prawidłowym ułożeniu. Po czym 

rysują kurczęta według wzoru. 

(książka filetowa str. 75).                                                                                         

  Część III  
Dziecko razem z rodzicem ogląda filmik instruktarzowy jak i z czego można wykonać 

koszyczek wielkanocny.  

Filmik pt. „Jak zrobić koszyczek wielkanocny z tektury?” 

https://www.youtube.com/watch?v=7yj1y4z06H8&ab_channel=PracaPlastyczna 

Do wykonania koszyczka będą potrzebne: 

• nożyczki,  

• klej (ewentualnie zszywacza)  

• kartki kolorowe papieru.  

Instrukcja na wykonanie prostego koszyczka wielkanocnego: 



 

 

Krok 1 

Najpierw wytnij z papieru pasek i zwiń go tak, by powstał okrąg.  

 
 

 

Krok 2 

Z papieru musisz wyciąć więcej takich samych pasków. Przyklej je do okręgu - tak, jak jest to 

pokazane na obrazku. Przyklej tyle pasków, by całkowicie zapełnić puste miejsce.  

 
 

 

 



Krok 3 

Teraz do podstawy koszyczka doklej rączkę. Również zrób to z paska papieru.  

 
Krok 4 

Na koniec możesz pięknie przyozdobić koszyczek, np. za pomocą papierowych kwiatków.  

 

Na koniec podejmijcie wyzwanie zabawy „Szukanie jajka” 

Zabawa polega na tym, że w domu pochowane są w różnych miejscach pisanki można też 

wykorzystać do tego celu piłeczki, a zadaniem dziecka jest odszukanie jak największej ich 

ilości w określonym czasie. Następnie rodzic wymienia się z dzieckiem. Wygrywa ten kto 

odnajdzie więcej pisanek.  

Miłej zabawy :) 

                                                                                                            Powodzenia !!! 

                                              Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska. 


