
Tematyka kompleksowa : Wielkanoc. 

2.04.2021 – piątek  

Temat dnia : Wielkanocny stół. 

 

1.Wielkanocny stół – uważne słuchanie wiersza E. Skarżyńskiej. 

 

 

Wielkanocny stół   Ewa Skarżyńska   

 

Nasz stół wielkanocny 

haftowany w kwiaty. 

W borówkowej zieleni 

listeczków skrzydlatych. 
Lukrowana baba 

rozpycha się na nim, 

a przy babie – 

mazurek w owoce przybrany. 

Palmy – pachną jak łąka 

w samym środku lata. 

Siada mama przy stole, 

a przy mamie – tata. 

I my.                                                                                                                                                                      

Wiosna na nas 

zza firanki zerka, 

a pstrokate pisanki 
chcą tańczyć oberka….(…) 

2.Rozmowa dotycząca treści wiersza: 

 

 Jak wyglądał wielkanocny stół?; 

 Co stało na tym stole?;  

Kto przy nim usiadł?; 

 Kto pamięta, jakie nazwy utworów muzycznych były wymienione w wierszu? (oberek oraz mazurek 

jako nazwa ciasta i nazwa utworu muzycznego); 

 Jak myślicie, jak będzie wyglądał wasz stół wielkanocny?. 

 
3 . Zapraszam do naszych książeczek : 

 

5  latki -„Przy wielkanocnym stole” –„Planeta dzieci” karty pracy nr 3, str 48- wytnij fragmenty obrazka i naklej 

je we właściwe miejsca . Dokończ ozdabianie obrusa.  

 

Drogie dzieci sprawdzamy , czy mamy zrobione w książeczkach wszystkie zadania związane z Wielkanocą (KP nr 

3 strony  od 40 do 48, zeszyt grafomotoryczny od strony  57 do 60). 

 



6 latki- „Planeta dzieci –czytanie i pisanie”- str 57-narysuj po śladzie wiosenną serwetkę , pokoloruj ją dowolnie 

, napisz tekst po śladzie.; str 59- narysuj pisankę po kropkach i dokończ jej ozdabianie, napisz tekst po śladzie i 

odczytaj go . 

A teraz utrwalamy litery czytając sylaby , wyrazy –str 60 , a na koniec zadanie najtrudniejsze – wpisujemy 

odpowiednie wyrazy do diagramu , odczytujemy hasło -  powodzenia.  

 

 
4. Wielkanocny quiz - wybierz właściwą odpowiedź:  
 

 Święta Wielkanocne obchodzimy zawsze  



a) zimą b) jesienią c) wiosną.  
b) * Śmigus–dyngus, czyli zwyczaj polewania wodą obchodzimy w:  

a) lany wtorek b) laną niedzielę 3) lany poniedziałek.  

 

* Malowane jajka w różne wzorki nazywamy  
a) piosenkami b) pisarkami, c) pisankami.  
 

* Podczas śniadania wielkanocnego dzielimy się  

a) opłatkiem b) jajkiem c) chlebem.  
 
* Dawny zwyczaj wielkanocny polegał na  
a) chodzeniu z gwiazdą b) chodzeniu po kolędzie c) chodzeniu z kogucikiem.  
 

* Co święcimy w Niedzielę Palmową?  

a) Jajka. b) Chleb. c) Palmę.  
 

* Jak nazywamy koszyczek z jedzeniem, który święcimy w Wielką Sobotę?  

a) Plecionka. b) Święconka. c) Wędzonka.  
 

5.„Prawda – fałsz” – zabawa dydaktyczna. R. mówi zdanie, zaś dzieci określają, czy jest ono 

prawdziwe, czy fałszywe. Jeżeli zdania są fałszywe, to dzieci mówią, jak powinny brzmieć. 

 
Święta Wielkanocne kojarzą się nam z choinką i św. Mikołajem. 

Do koszyczka wkładamy żelki, cukierki czekoladowe i chrupki. 

Mazurki i baby to najpopularniejsze ciasta wielkanocne. 

Święta Wielkanocne zawsze odchodzimy latem. 

Domy na Święta Wielkanocne ozdabiamy jemiołą i suszonymi trawami. 

Na palmową niedzielę robimy palemki. 

Najważniejszym posiłkiem w czasie Świat Wielkanocnych jest wielkanocne śniadanie. 

 

 

Drodzy Rodzice , kochane dzieci 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  

Życzę Wam dużo zdrowia , pogody ducha  , 

Ciepłych , pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego , 

a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą . 

            p Jagoda 

 

 

 

 


