
ŚRODA 8 KWIETNIA 2020 

Temat: Wielkanocne świętowanie. 
 

Dziś ostatnie spotkanie przed świętami. Wysłuchamy wiersza, rozwiążemy zagadki          

i poćwiczymy. 

 

1. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Wielkanocny stół. 
Odczytujemy dziecku wiersz. 

Nadeszła Wielkanoc. 

Czas wielkiej radości! 

Już stół wielkanocny 

czeka na swych gości. 

 

Pełno na nim potraw: 

kiełbaska i żurek, 

baba lukrowana, 

tuż obok mazurek. 

 

Dom pachnie czystością, 

Porządki skończone. 

Czas na odpoczynek. 

Wszystko już zrobione! 

 

Święconka na stole, 

a spośród pisanek, 

jak każe tradycja, 

wystaje baranek!  

 

To czas na życzenia, 

na chwilę radości 

i niech w naszych sercach 

miłość ciągle gości. 

 

 

 
źródło zdjęcia:https://lh3.googleusercontent.com/proxy/aZrgxEzZhAoJiRMjoXMMrk8A3ujjUZhfJAAzTBhsBJYOn-

uSMPse7sBxkNOoGDlXl8Jlbp2vKedys9Fw_M-J80tWgoRFKyrPpXGpM4MNiPNnfTL6KGF8D3i5lc9fvVHKR_6qLzdbis_X77G35Ow 

MAZUREK – tradycyjne, niskie ciasto kuchni polskiej, pieczone w okresie Wielkanocy. 



 
źródło grafiki: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/fpy4JSEiKuGKWxJJ9Nthf6Md1mRCvwxtuUpjpUo7aDxivalH-

6TM7319lUmMDXcd8-80gpAh7sMkeg0gyGdRBXr2iOqn98dOPN8To-J6lo1pIftTeadRMdO1 

BABA LUKROWANA – wielkanocne ciasto drożdżowe oblane lukrem. 

 

 
źródło grafiki: https://i.iplsc.com/zurek-mozesz-podac-z-jajkiem/00042YIO3WBWMDXO-C122-F4.jpg 

ŻUREK – kwaśna zupa przygotowywana z zakwasu chlebowego, często podawana z jajkiem  

i białą kiełbasą. 

 

Po odczytaniu wiersza zachęcam do rozmowy. 

- Jakie potrawy znajdują się na wielkanocnym stole? 

- Co znajduje się w koszyczku ze święconką? 

- Dlaczego ludzie w czasie świąt są na ogół weseli i mili dla innych? 

 

2. Zabawa dydaktyczna Co jest związane z Wielkanocą?  

Pokazujemy dziecku zdjęcia różnych przedmiotów. Wspólnie ustalamy, co pasuje do świąt 

wielkanocnych, a co do nich nie pasuje. Dziecko uzasadnia swój wybór. 



              
 

                       
 

                       
 

             



 

3. Rozwiązywanie zagadek E. Stadmuller – Co znajduje się na wielkanocnym stole? 

Odczytujemy zagadki. Dziecko podaje rozwiązanie i wskazuje odpowiedni obrazek. 

 

Oby dzięki ludzkiej pracy 

i opiece nieba 

nigdy na twym stole 

nie zabrakło… 

(CHLEBA) 

Może być z cukru, 

z czekolady lub ciasta, 

lecz najważniejszy jest 

i basta! 

(BARANEK) 

Azorek radośnie 

przy koszyczku hasa, 

lecz nic z tego nie będzie. 

Nie dla psa… 

(KIEŁBASA) 

Sypka jak piasek, 

jak śnieżek biała, 

smaku dodaje 

już szczypta mała. 

(SÓL) 

W cebulowych łupinkach 

lub w farbkach kąpane, 

w prześliczne desenie 

ręcznie malowane. 

(JAJKA) 

Skromne listeczki, 

ciemnozielone, 

ale bez niego 

co to za święcone. 

(BUKSZPAN) 

 

 

                 
CHLEB                                                                       JAJKA 

 

              
KIEŁBASA                                                                  BARANEK 

 



                        
 

BUKSZPAN                                                                SÓL 

 

4. Zabawy ruchowe. 

Zachęcam do zabawy przy piosence Skaczemy, biegniemy. 

link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

 

5. Praca z kartą pracy: cz.2 s. 30-31 (4-latki). 

Dziecko: 

- czyta z osobą dorosłą tekst dotyczący świąt wielkanocnych (osoba dorosła czyta, dziecko 

wypowiada nazwy obrazków znajdujących się w tekście); 

- nazywa ciasta (na podstawie obrazków); 

- ozdabia rysunek jajek tak samo jak wyglądają rysunki pisanek; 

- rysuje po śladach rysunków laseczek. 

 

 

Bardzo dziękuję za pomoc w realizacji tematów przez ostatnie tygodnie. Życzę 

Państwu przede wszystkim zdrowych, rodzinnych i spokojnych świąt 

Wielkanocnych. Niech zmartwychwstały Jezus wleje nadzieję w serca                 

i błogosławi Państwu w każdej dziedzinie życia. Pozdrawiam. 

Magdalena Mrozek 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

