
Dzień dobry Przedszkolaki! 

 

Temat tygodnia: „Wielkanoc” 

Temat dnia: „Na świątecznym stole” 

 

Zaczynamy dzień gimnastyką poranną       

https://www.youtube.com/watch?v=ARRM9mosggY 

Zadanie 1. 

„Wielkanocny stół” – słuchanie wiersza Ewy Skarżyńskiej 

 

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 

Pytania dotyczące treści wiersza: 

1. Jakie elementy dekoracyjne znajdują się na stole? 

2. Kto usiądzie przy stole? 

3. Czego brakuje na stole, a powinno się znaleźć zgodnie z tradycją wielkanocną? 

https://www.youtube.com/watch?v=ARRM9mosggY


Przypomnienie symboliki niektórych produktów znajdujących się na stole: 

 Pisanka – symbol życia; 

 Baranek – symbol zmartwychwstania Chrystusa; 

 Chorągiewka – znak zwycięstwa; 

 Palmy – nawiązują do wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i powitania go przez 

mieszkańców miasta. Świąteczne plamy miał zapewnić dobre plony, chronić przed 

pożarami i chorobami; 

 Bazie – spożywano, gdyż wierzono, że chroni to przed bólem i dodaje sił. Są 

symbolem budzącej się wiosny. 

Zadanie 2.  

„Wielkanocne obliczenia” – zabawa matematyczna. 

Proszę przygotować np.: klocki, nakrętki po napojach, koraliki itp. Rodzic podaje treść 

zadania, a dziecko oblicza za pomocą liczmanów. 

1. W pewnym domu do świątecznego śniadania zasiadły następujące osoby: mama, tata, 

ciocia Basia z wujkiem Piotrem i dwoma córeczkami, babcia Frania i mały Michaś. Ile 

osób siadło do świątecznego śniadania? 

2. Kasia ozdabiała świątecznego mazurka. Przygotowała 10 migdałów. Po chwili 

przyszedł Maciek i zjadł 2 migdały. Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia 

mazurka? 

3. Na stole leżało 8 jajek. Mama zjadła jedno, a tata dwa. Ile jajek zostało na stole? 

4. Zuzia robiła wielkanocną palmę. Przyczepiła do niej 3 czerwone kwiaty, 2 żółte 

kwiaty i 4 fioletowe. Niestety klej był zbyt słaby i 2 kwiaty się odczepiły. Ile kwiatów 

zostało na palmie? 

Zadanie 3.  

„Zastawienie wielkanocnego stołu” 

Rodzic rozdaje kartoniki z podpisanymi ilustracjami przedstawiającymi potrawy i ozdoby  

(nie tylko wielkanocne). Dziecko wybiera te obrazki, na których widnieją przedmioty  

i produkty niezbędne na świątecznym stole. Oprócz obrazków dziecko mają do dyspozycji: 

obrusy, serwetki, talerze, sztućce, filiżanki lub szklanki. Po zakończeniu pracy opowiada, jak 

wygląda wielkanocny stół. Korzystając z własnych doświadczeń, wypowiada się na temat 

ulubionych potraw świątecznych. 

 mile widziane rysunki potraw wykonane przez dziecko zamiast obrazków czy 

ilustracji ☺  

Zadanie 4.  

Piosenka „Wielkanocny stół”. Posłuchaj to piosenka wielkanocna, która szybko wpada  

w ucho      

https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM


Zadanie 5. 

Praca z KP 42a – rysowanie pisanek pośladzie, naklejanie sztućców obok talerzy. 

Praca z KP 42b – kolorowanie ilustracji zgodnie z kodem, pisanie po śladzie wyrazu 

Wielkanoc.  

 

Zadanie 6. 

 

 

 



Zadanie 7. 

„Boom chicka boom” – zabawy muzyczne i ruchowe przy piosence.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=69f9sCwhwYk 

 

Zadanie 8. 

Zabawy matematyczne z pisankami „Kodowanie na dywanie”. 

https://view.genial.ly/605f0d496bd9330d1ecc3c43/interactive-content-kolorowe-pisankiby-

anna-swic 

 

https://www.youtube.com/watch?v=69f9sCwhwYk
https://view.genial.ly/605f0d496bd9330d1ecc3c43/interactive-content-kolorowe-pisankiby-anna-swic
https://view.genial.ly/605f0d496bd9330d1ecc3c43/interactive-content-kolorowe-pisankiby-anna-swic

