
1. Przeczytajcie dzieciom słowa piosenki: „Kłótnia w koszyku” 

 

 

 

 

 

 

Posłuchajcie tylko ile było krzyku, 

gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku. 

Malutkie kurczątko, bielutki baranek, 

Brązowy zajączek i kilka pisanek. 

 

Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, 

jestem najpiękniejszy, żółty jak salami. 

Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, 

falujące piórka tak jak u kaczuszki. 

 

Co ty opowiadasz – dziwi się baranek, 

jestem cały z cukru, mam cukrową mamę. 

Dzieci na mój widok bardzo się radują 

i z mojego grzbietu cukier oblizują 

 

Brązowy zajączek śmieje się wesoło, 

jestem z czekolady – opowiada wkoło. 

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, 

już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 

 

Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka, 

dziwi się pisanka zielona jak łąka. 

Dziwią się pisanki żółte i czerwone, 

brązowe, różowe, szare, posrebrzone. 

  

 

2. Rozmowa na temat wiersza 

Przykładowe pytania: 

 Jakie zwierzęta były w koszyku? 

 Jak wyglądał kurczaczek? 

 Z czego zrobiony był baranek? 

 Z czego zrobiony był zajączek? 

 Kto jeszcze oprócz zwierzątek był w koszyczku? 

 

3. Zabawy ruchowo-naśladowcze do refrenu piosenki 

 Kurczątko piszczy  
– dziecko „pi, pi, pi” /naśladuje kurczaczka – chodzi na paluszkach i macha skrzydełkami- rękoma/ 

 Baranek beczy  
– dziecko „be, be, be” / naśladuje baranka – chodzi na czworaka / 

 Zajączek skacze  

– dziecko „kic, kic, kic” / naśladuje zająca i skacze w przysiadzie i macha uszkami- rękoma/ 

 Pisanki wesoło śmieją się  
– dziecko „ha, ha, ha” /naśladuje jajka turlające się po podłodze/ 

 

4. Chętne dzieci mogą spróbować nauczyć się piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=TQtfzbZL_vw . 

  

5. Rozmowa na temat – Co my wkładamy do koszyczka wielkanocnego? (Załącznik nr 1) 

Mimo, że w tym roku ta święconka nie będzie taka jak zwykle, nie rezygnujmy z naszych tradycji                       

i przekazujmy je dzieciom. Jako podpowiedź w załaczniku znajdą Państwo plakat „ANATOMIA 

WIELKANOCNEGO KOSZYCZKA”. Może w Waszym koszyczku znajdują się jeszcze inne produkty.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Załącznik nr 1 

 

 

 


