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TEMAT DNIA: Wielkanocny stół 

1. „Kącik wielkanocny” – przybliżanie polskiej tradycji. Dzieci 

przygotowują kącik poświęcony świętom wielkanocnym, ustawiają w nim 

przedmioty tematycznie związane ze świętami, nazywają je, oglądają. 

Przybliżamy tradycję święcenia palm przed Wielkanocą oraz tradycję 

bicia palmą, co przynosi szczęście i zdrowie, przypomina powiedzenie: 

„Palma bije, nie ja biję, za tydzień – Wielki Dzień, za sześć noc – 

Wielkanoc!”. Tłumaczymy  trudne wyrażenia i ich znaczenie. Dzieci 

oglądają palmy, opowiadają, z czego zostały zrobione (gałązki wierzby, 

zboża, trawa, bukszpan, suche kwiaty). zajączek, kurczaczek, baranek, 

koszyczek z serwetką, bukszpan, palmy, pisanki w koszyczku. 

 

2 https://www.youtube.com/watch?v=JMbbv83DgUM&t=2s  Patrycja 

Lipińska dla Dzieci i Szalone Małolaty - Wielkanocny Stół. Piosenka 

Wielkanocna dla Dzieci – wysłuchanie piosenki, prezentacja potraw które 

spożywamy podczas świąt wielkanocnych. 

 

3 .„Wielkanocne zwyczaje”. Rozmowa z dziećmi w oparciu o wiersz D. 

Gellner „Wielkanocne kolory” i własne doświadczenia. 

„Wielkanocne kolory” 

Na wielkanocnym stole 

kolor się miesza z kolorem. 

Śmieją się z każdej strony 

owsa wstążki zielone, 

bazie, srebrne jak deszczyk ... 

I co jeszcze ? 

Przy obrusie biała falbanka, 

zloty dzwonek baranka 



i tysiąc różnych kolorów 

na świątecznych pisankach ! 

4  „Co to jest tradycja?” – przybliżenie znaczenia słowa tradycja.Tradycja 

to jest zbiór wszystkich naszych zachowań, zasad, które wciąż 

powtarzamy, na przykład, co roku w święta. Lubimy je. One nas 

charakteryzują, łączą. Przekazujemy je z pokolenia na pokolenie. To 

znaczy, że o jakiejś tradycji dowiecie się np. od waszych rodziców, a oni 

dowiedzieli się o niej od waszych dziadków. Tradycją jest np. święcenie 

koszyczków wielkanocnych. Znacie inne tradycje? (dzielenie się jajkiem, 

robienie palm, składanie życzeń). • obrazki pokazujące różne tradycje 

wielkanocne i nie tylko. 

 

5 https://www.youtube.com/watch?v=kCmuL5sqC-0 - Bajka czytana  

„Wielkanocny Zajączek” 

 

KARTY PRACY DLA CHĘTNYCH: Praca z KP2.21 – budowanie wypowiedzi, 

kształtowanie rozwoju emocjonalnego, ćwiczenie sprawności manualnej i 

orientacji w przestrzeni. 

 Dzieci opowiadają, jak spędzają święta z rodziną. Przygotowują kartkę 

świąteczną dla bliskiej osoby: ozdabiają rysunek nalepkami, wyklejają jego 

elementy watą. • KP2, wata, klej, farba, nożyczki 

 

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE 

1. Wyścig z jajem-zabawa ruchowa  

Najoczywistsza aktywność wielkanocna jaka się nasuwa:)  

Potrzebna będzie łyżka - drewniana lub zwykła, i jajko. Uwaga: żeby 

zminimalizować straty w jajkach, polecam sztuczne! � Wyznaczamy start i 

metę, prosimy dziecko żeby przeniosło jajko na łyżce w taki sposób, aby nie 

spadło. Żeby nie było tak łatwo i przyjemnie, możemy zorganizować wyścig, 

zaproponować konkretny sposób poruszania się, np. tyłem, bokiem, stopa za 

stopą,  wielkimi krokami, na palcach, na piętach, na bokach stóp, dołożyć 

przeszkody na które nie wolno nadepnąć,  itd. Dziecko powinno starać się przez 

całą trasę trzymać wyprostowaną rękę. 

https://www.youtube.com/watch?v=kCmuL5sqC-0


2. Zbijające jajko 

 

Potrzebujemy plastikowych kubeczków lub kręgli i plastikowe jajko. 

Wyznaczamy miejsce z którego będziemy rzucać, a po przeciwnej stronie 

ustawiamy kubki lub kręgle. Dzieci rzucają tak długo, aż wszystkie 

kubeczki/kręgle się przewrócą. 

3. Kurczaczek” – praca indywidualna z dzieckiem, rozwijanie koordynacji 

wzrokowo- -ruchowej. Dziecko owija owalny kartonik włóczką, dokleja oczka. 

Propozycja pracy z dzieckiem zdolniejszym – dziecko odrysowuje kształt koła, 

wycina je. Dokleja kawałki żółtej włóczki, oczka i nóżki (serduszka), dziób. • 

kształt jajka z tekturki z wcięciem do zaczepienia włóczki, żółta włóczka, 

samoprzylepne oczka, blok rysunkowy, klej, nożyczki, kółka origami na oczy i 

dziób: białe, czarne, czerwone 

 

 

Miłej zabawy! 

Nauczycielki z gr. XI 


