
 

Środa 31.03.2021 

Temat tygodnia : Wielkanoc 

Temat dnia: Stół wielkanocny. 

 

1. Śniadanie wielkanocne – ćwiczenie narządów artykulacyjnych. 

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia potraw charakterystycznych dla Świąt 

Wielkanocnych i wypowiada rymowankę. Dziecko naśladuje zaproponowane 

przez rodzica dźwięki oraz ruchy. Zabawę powtarzamy kilka razy, wypowiadając 

rymowankę Iwony Fabiszewskiej: cicho, głośno, wolno, szybko. 

 

 

 



 

 

 

 

Dziecko: 

Najpierw żurek z kiełbasą  mówi: mniam, mniam, mniam, i głaszcze 

się po brzuchu, 

i ziemniaki z okrasą,    dmucha na gorące ziemniaki, 

potem pyszne jajeczka,  wypowiada głoskę mmmmm na zmianę: 

cicho i głośno, 

a na końcu – babeczka. nabiera dużo powietrza, zamyka usta i 

wypycha policzki. 



2. Obrusy wielkanocne – malowanie watką wzorów na kartce. 

Będą Wam potrzebne: 

- biała kartka, 

- spinacz do bielizny,  

- farby w pojemnikach lub w miseczkach, 

- wata kosmetyczna,  

- tacka plastikowa. 

Rodzic układa na stole przed dzieckiem białą kartkę – obrus. Przygotowuje farby 

w miseczkach. Proponuje dziecku ozdobienie wielkanocnego obrusa kolorowymi 

wzorami. 

Dziecko bierze do ręki spinacz do bielizny, chwyta nim kawałek watki 

kosmetycznej, macza delikatnie watkę w farbie i za jej pomocą robi na obrusie 

kolorowe wzory. Wykorzystane kawałki watki układa na plastikowej tacy. 

Przestrzega zasady, że do farby w jednym kolorze wykorzystuje jeden kawałek 

watki. 

3. Stół wielkanocny – zajęcia matematyczne. 

Będą Wam potrzebne: 

- mały stolik, 

- biały obrus, 

- 5 x talerz, 

- 5 x kubek, 

- 5 x sztućce, 

- ozdoby wielkanocne według uznania. 

 



Rodzic ustawia przed dzieckiem mały stolik. Nakrywa go białym obrusem. 

Proponuje dziecku przygotowanie wielkanocnego stołu dla pięciu osób. Dziecko 

ustawia na stole odpowiednią liczbę talerzy, sztućców, kubeczków. Na środku 

stołu umieszcza ozdoby wielkanocne, np. plastikowy wazon z palemką, a obok 

wazonu – rzeżuchę w doniczce i baranka z cukru.  
 

4. Ukryte jajka – odszukiwanie ukrytych w domu sylwet jajek. Określanie 

ich położenia. 

Będą Wam potrzebne sylwety jaj, wycięte z żółtego papieru. 

Rodzic prosi dziecko aby znalazło ukryte w domu jajka i umieściło je na 

wcześniej przygotowanym przez nie stole wielkanocnym, jako jedną z 

charakterystycznych dla tych świąt potraw. 

Dziecko poszukuje wyciętych z żółtego papieru sylwet jajek, które rodzic 

umieścił wcześniej w rożnych miejscach w domu. Po znalezieniu określa miejsce, 

gdzie została ona ukryta. Następnie dziecko układa sylwety jajek na talerzykach, 

które znajdują się na stole, ale w taki sposób, aby na żadnym z nich nie było więcej 

niż pięć sylwet. Jeśli zostaną niewykorzystane sylwety, dziecko odkłada je na 

środek stołu. 

 

 

 

 
 

 

5. Wielkanocni goście – zabawa paluszkowa. 

Rodzic mówi rymowankę, dziecko pokazuje odpowiednią liczbę palców 

i odpowiada na pytania. 

Przy wielkanocnym stole pięciu gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile 

zostało? 

Przy wielkanocnym stole czterech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile 

zostało? 

Przy wielkanocnym stole trzech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile 

zostało? 



Przy wielkanocnym stole dwóch gości siedziało. Dwóch poszło do domu, to ile 

zostało? 

Przy wielkanocnym stole smutno się zrobiło, bo pyszne śniadanie właśnie się 

skończyło. 

6. Dla chętnych. 

Spróbujcie wykonać ozdobę wielkanocną według własnego pomysłu  

z materiałów dostępnych w Waszym domu. Podzielcie się z nami zdjęciem 

ozdoby, którą stworzycie a my chętnie umieścimy ją stronie internetowej naszego 

przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


