
Zadania i zabawy dla dzieci  5 letnich 

29.03. – poniedziałek 

 

Temat dnia: ,,Świąteczny stół”  

 
Wszystkie linki i materiały wykorzystane w poniższych materiałach zamieszczone są  

w celach edukacyjnych, a nie zarobkowych. 

  
 

      
 

Dzień dobry wszystkim:)  

 

Już za kilka dni święta Wielkanocne. Wspaniały, rodzinny czas. Liczę na to, że będziecie się 

dobrze bawić a zarazem pracować i poznawać zwyczaje i tradycje tych świąt. 

 

Rymowanka na powitanie 

 

Teraz wszystkich witam Was 

i gorąco pozdrawiam. 

Już zadania zacząć czas, 

więc podskoczmy razem raz. 

 

Zapraszam na rozgrzewkę – ,,Ręce do góry’’ 

https://youtu.be/OmAZquWgp9A 

  

Zadanie 1. Wiersz Ewy Skarżyńskiej „Wielkanocny stół” 

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 firanek zerka,  

a pstrokate pisanki  

chcą tańczyć oberka.  

 

Wpuśćmy wiosnę,  

Niech słońcem  

zabłyśnie nad stołem  

w wielkanocne świętowanie  

jak wiosna wesołe! 

 

Sprawdź, czy znasz odpowiedź na pytania: 

• Po co ludzie spotykają się przy świątecznym stole? 

• Czy dzielą się w Wielkanoc opłatkiem? 

• Jak spędzają święta? 

 

Zadanie 3. Poniżej przedstawione są zdjęcia różnych stołów, wskaż, który z nich jest stołem 

wielkanocnym.  

 

 

1. 

 

 



 
2. 

 

 
3. 

 

 

 
4. 

 
Tak BRAWO!!! Zdjęcie nr 4. 

 

 

 

 



Zadanie 4. Zapraszam do zabawy ruchowej. 

https://www.youtube.com/watch? 

 

 

Zadanie 5. Proszę obejrzyj film, „Wiosenne kwiaty” 

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

 

A teraz wyklaszcz proszę nazwy poniższych kwiatów i pokoloruj odpowiednią liczbę kratek. 
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PRZEBIŚNIEG                                                                 SASANKA 

          

 

Zadanie 6. Zabawa do utworu „Taniec kurcząt w skorupkach” 

 

Dzieci kurczaczki wraz z rodzicami poruszają się tak jak podpowiada muzyka lub tak jak 

dzieci z przedszkola na filmiku :) 

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

 

 

Zadanie 7. Uzupełnij karty pracy- ćwiczenie KP3.36a 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2AgNyEOVbEAPxSpb5elcJucxUFtwQRI346Yw4KTpbgrIj0lK2AH2mntTg
https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg
https://www.youtube.com/watch?v=_tIGCNJWqVw


Zadanie 8. ,,Masażyk relaksacyjny (dzieci wykonują go rodzicom a rodzice dzieciom): 

  
Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni: 

Śniła mu się pisaneczka, ta co cala jest w kropeczkach. (uderzenia paluszkami – kropki) 

Była tez w paseczki. (rysujemy paseczki) 

I w wesołe krateczki. (rysujemy krateczkę) 

Ta w malutkie ślimaczki. (rysujemy ślimaczki) 

I żółciutkie kurczaczki. (rysujemy kurczaczki – kółko, kółko, nóżki, dziobek) 

Cii… wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi) 

 

Zadanie 9. Zapraszam do wykonania pracy plastycznej  

Wiosenny stroik na stół wielkanocny 

Film instruktażowy poniżej: 

https://youtu.be/Tc38M_hkeZ4 

Serdecznie prosimy o posłanie nam tych pięknych prac na e-mail       

 

POWODZENIA!!! 

 

 


