
TYGODNIOWA  TEMATYKA 

WIELKANOC 

CZWARTEK: 01.04.2021r. 

TEMAT: 

„ŚWIĄTECZNY STÓŁ“ 

1. ,,Rytmiczna rozgrzewka w podskokach“ 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=138s 

2. „Stół wielkanocny” – opisywanie zdjęć stołów nakrytych na różne okoliczności, 

poszerzanie słownika, podawanie nazw potraw widocznych na wielkanocnym stole, 

analiza słuchowa, czytanie globalne. Rodzic pokazuje zdjęcia różnych stołów 

nakrytych do śniadania i obiadu. Dzieci podaj nazwy potraw widoczne na zdjęciach. 

Mają za zadanie wybrać ten stół, który jest nakryty do śniadania wielkanocnego. 

Dzieci opisują produkty ze stołu wielkanocnego. Podają nazwy niektórych z nich, 

naklejając w ich miejsca wyrazy do czytania globalnego: babka, mazurek, jajka, 

biała kiełbasa, szynka. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo&t=138s


 
 

3. Praca z wierszem Ewy Skarżyńskiej ,,Wielkanocny stół” – Rodzic czyta dzieciom 

wiersz i zadaje pytania: Po co ludzie spotykają się przy świątecznym stole? Czy 

dzielą się w Wielkanoc opłatkiem? Jak spędzają te święta?  

 

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 firanek zerka, 

a pstrokate pisanki chcą tańczyć oberka. 

Wpuśćmy wiosnę, 

Niech słońcem zabłyśnie nad stołem 

w wielkanocne świętowanie jak wiosna wesołe! 

 

4. Praca z KP3.36a – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji 

wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, odwzorowywanie, czytanie globalne. 

5. „Wielkanocne kwiaty” – rozpoznawanie i podawanie nazw wiosennych kwiatów. 

Rodzic zadaje dzieciom pytania: Co oprócz potraw może się znaleźć na świątecznym 

stole? Jakie kwiaty kojarzą się dzieciom z Wielkanocą? Rodzic pokazuje dzieciom 

zdjęcia hiacyntów, gwiazdy betlejemskiej (poinsencji), krokusa, tulipanów, 

chryzantem, maków, narcyzów, forsycji. Dzieci wybierają spośród nich kwiaty 

kojarzące się z Wielkanocą i mówią, z czym im się kojarzą pozostałe kwiaty. 



   

 



 

 

 



 

6. Wykonanie stroików na stół wielkanocny – praca plastyczna. Dzieci wykonują 

stroiki na stół wielkanocny. Ponacinaną zieloną krepinę przyklejają na rolki od 

papieru toaletowego. Do środka wstawiają tulipany i narcyzy wykonane z krepiny     

i drucików. 

 

 

ZABAWY NA POPOŁUDNIE 
 

1. „Pamiątki z wielkanocnego śniadania” – praca plastyczna z masy solnej, 

wykonanie wielkanocnych prezentów dla rodziny. Do przeprowadzenia zadania jest 

potrzebna masa solna. Dzieci formują ją w kształt płaskiego owalu. Odciskają          

w medalionie swoją dłoń. Rodzic wycina w medalionie dziurę poniżej odcisków 

palców. Po wypaleniu medalionów do środka dziury dzieci wklejają własne zdjęcie. 

Dorysowują do odcisku kciuka oko i grzebień kury. Pod zdjęciem dorysowują kurze 

nogi. Przepis na masę solną: https://mamotoja.pl/masa-solna-przepis-i-nie-tylko,gry-

i-zabawy-artykul,18795,r1p1.html 

2. Wielkanocne karty pracy: 

  https://przedszkolankowo.pl/wpcontent/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-

KARTY-PRACY-1-kolorowe.pdf 

 https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-

KARTY-PRACY-2-kolorowe.pdf 

 https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-

KARTY-PRACY-5-czarno-bia%C5%82e.pdf 

 https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-

KARTY-PRACY-4-czarno-bia%C5%82e.pdf 

3. Który jest inny? 

https://mamotoja.pl/masa-solna-przepis-i-nie-tylko,gry-i-zabawy-artykul,18795,r1p1.html
https://mamotoja.pl/masa-solna-przepis-i-nie-tylko,gry-i-zabawy-artykul,18795,r1p1.html
https://przedszkolankowo.pl/wpcontent/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-KARTY-PRACY-1-kolorowe.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wpcontent/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-KARTY-PRACY-1-kolorowe.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-KARTY-PRACY-2-kolorowe.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-KARTY-PRACY-2-kolorowe.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-KARTY-PRACY-5-czarno-bia%C5%82e.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-KARTY-PRACY-5-czarno-bia%C5%82e.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-KARTY-PRACY-4-czarno-bia%C5%82e.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/03/WIELKANOCNE-KARTY-PRACY-4-czarno-bia%C5%82e.pdf
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4. Memory  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


