
Koszyk Wielkanocny 

 

 

1. Słuchanie wiersza: Pisanki M. Platy. 

Wiersz: Pisanki Małgorzaty Platy 

W koszyku małej Hanki 

Ułożone są pisanki: 

Na pierwszej kogucik widnieje; 

Dziobek otworzył i głośno pieje. 

Cały odziany jest w piórka tęczowe, 

A grzebień czerwony zdobi mu głowę. 

Obok tej pisanki leży jajeczko, 

Na którym widnieje żółte słoneczko. 

Okrągła buzia do nas się śmieje 

I wokół siebie promyczki sieje. 

Z następnej pisaneczki 

Spoglądają dwie laleczki. 

Jedna ma kokardę, druga- warkocz cienki, 

A obie ubrane są w piękne sukienki. 

Inna pisanka jest calutka w kwiatki, 

Różnymi barwami cieszą się oczy ich płatki. 

A na ostatniej pisance Haneczki 

Migotliwie świecą małe gwiazdeczki. 



Na granatowym tle błyszczą jak skarb złoty; 

Jak przepięknie, lśniące królewskie klejnoty, 

Wielkanocne pisanki- święconki ozdoba... 

Która najbardziej ci się podoba? 

 

Rozmowa na temat wiersza, przykładowe pytania: 

- Do kogo należał koszyk z pisankami?  

- Kto widniał na pierwszej pisance? 

- Jak wyglądały laleczki, znajdujące się na drugiej pisance? 

- Jak wyglądała trzecia pisanka? 

- Co było namalowane na ostatniej pisance? 

 

3. Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej. 

 Dziecko układa w całość pocięte obrazki (4 elementy) przedstawiające symbole 

wielkanocne. 

4. Wielkanocne zagadki: 

1. Jak nazywają się jajka: białe, żółte, ozdabiane, 

na Wielkanoc darowane? 

(pisanki) 

2. Potulne zwierzątko z cukru zrobione 



małą chorągiewką wdzięcznie ozdobione. 

(baranek) 

3. Co to za radosne Święta, 

gdzie śmieją się pisanki 

i uśmiechają się baranki? 

(Wielkanoc) 

4. Ciasto pyszne i puszyste, 

przed nim jemy żurek. 

 Polski, dobry, brązowy i słodki. To będzie… 

(mazurek) 

5. Ukrywa w Wielkanoc słodkości różne, 

więc każde dziecko na niego czeka, 

zobaczyć go jednak – wysiłki to próżne, 

bo on susami kic, kic – ucieka. 

(zając) 

5. Zabawa: „Gdzie ukryły się pisanki?”.   
 

Dziecko zamyka oczy. W tym czasie rodzic rozkłada pisanki w różnych miejscach. 

Przy melodii dziecko maszeruje i rozgląda się.  Podczas przerwy w muzyce rozbiega 

się i szuka ukrytych pisanek. 

Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=eVX4Nk7D1Xc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eVX4Nk7D1Xc


 

 

 

6.  Znajdź różnice. 

Obrazki różnią się  od siebie siedmioma szczegółami. Zadaniem dziecka jest 

odnalezienie 7 różnic. 

 

 

7. Praca plastyczna. 

 „Koszyk Wielkanocny” - ozdabianie obrazka wg własnego pomysłu. 



 

 


