
Data: Piątek 02.04.2021 
Temat dnia: Wielkanocne świętowanie. 
 
Cele główne: 

• poznawanie tradycji świątecznych; 

•  wzbogacanie zasobu słownika czynnego; 

• rozwijanie sprawności manualnej; 
 

Cele operacyjne: 
Dziecko: 

• rozpoznaje przedmioty związane z Wielkanocą; 

• rozwiązuje zagadki dotyczące świąt. 
 
Przebieg dnia: 
 
1. Poranna gimnastyka z Kubusiem 
https://kubus.pl/cwicz/kubuswdomu/?fbclid=IwAR0089KzUDq3m5vNcB7VILoSeA
7y1pZkQq2KHKuX31M6mQ5pWd7FIAOLfjs 
 
2. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Wielkanocny stół” i rozmowa na temat treści 
utworu. 
 
Wiersz pt. ,,Wielkanocny stół" B. Szelągowska 
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 chwile radości 
i niech w naszych sercach miłość ciągle gości! 
 
Rozmowa na temat wysłuchanego utworu. 
- Jakie potrawy znajdują się na wielkanocnym stole? 
- Dlaczego ludzie sprzątają przed świętami w domach? 
- Co znajduje się w koszyczku ze święconką? 
- Co składamy sobie podczas świąt? 
- A co w Waszych domach znajduje się jeszcze na wielkanocnym stole ? 
 
3. Zajęcia kulinarne „Ciasta wielkanocne” 
Dziś na pewno w waszych domach mamy zaczną piec różne ciasta: babki, mazurki, 
makowce, serniki i inne. Bardzo proszę abyście pomogli rodzicom w ozdabianiu 
„wielkanocnych smakołyków”. Polukrujemy, obsypiemy kolorową posypką, cukrem 
pudrem, orzeszkami, rodzynkami. Pamiętajmy o umyciu rąk !!! 
 
Jak dekorować babeczki ? https://www.youtube.com/watch?v=J0NgP1vMiAM 
 
 

https://kubus.pl/cwicz/kubuswdomu/?fbclid=IwAR0089KzUDq3m5vNcB7VILoSeA7y1pZkQq2KHKuX31M6mQ5pWd7FIAOLfjs
https://kubus.pl/cwicz/kubuswdomu/?fbclid=IwAR0089KzUDq3m5vNcB7VILoSeA7y1pZkQq2KHKuX31M6mQ5pWd7FIAOLfjs
https://www.youtube.com/watch?v=J0NgP1vMiAM


4. Ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej „Pisanka na łyżce” 
Rodzic wyznacza miejsce startu i mety. Zadaniem dziecka polega na przeniesieniu 
pisanki na łyżce od startu do mety tak, aby nie spadło ono z łyżki. 
 
5. Zagadki słowno- obrazkowe: 
 
· Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy byś w święta, a których darzymy szczególną 
miłością i sympatią, życząc zdrowych, pogodnych świąt. (kartki świąteczne) 
 

 
 

 
 
· Święcimy je na tydzień przed Wielkanocą. Są barwne, kolorowe zrobione z gałązek 
wierzby, bazi lub sztucznych kwiatów. (palma wielkanocna) 

 

 
 
 
 



· Jak się nazywa jajko malowane co na Wielkanoc się przydaje. (pisanka) 
 

 
 
 
· Żółciutkie kuleczki za kurką się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą 
(kurczątka) 

 
· Upleciony ze słomy, wikliny chętnie nosi owoce, jarzyny. Grzyby też z lasu przyniesie 
oraz pisanki i baranka poniesie czasem. (koszyk) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



· Ma długie uszy futerko puszyste. Ze smakiem chrupie marchewkę i sałaty listek.   

(zając) 

 
 

Zamieszczone materiały są propozycją do realizacji podstawy 
programowej. Proszę je wykonać stosownie do możliwości Państwa i 
dzieci. 
 


