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TEMAT:  WIELKANOCNY STÓŁ 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ 

CELE OGÓLNE: porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy 

 

1. Słuchanie bajek czytanych przez Rodzica, próby opowiadania fragmentów bajek. 
Rozwijanie u dzieci pamięci krótkotrwałej.  
2. „Stół wielkanocny” – opisywanie zdjęć stołów nakrytych na różne okoliczności, 
poszerzanie słownika, podawanie nazw potraw widocznych na wielkanocnym stole, analiza 
słuchowa, czytanie globalne. N. przynosi zdjęcia różnych stołów nakrytych do śniadania i 
obiadu. Dzieci podają 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. 
• zdjęcia stołów nakrytych na różne okoliczności (w tym na śniadanie wielkanocne) 

 



 



 



 

 



 

babka 
mazurek 
jajka 
biała kiełbasa 
szynka 
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. 

 



 

 
 



 

 



  
 



 
 

PROPOZYCJE ZABAW POPOŁUDNIOWYCH 

 
1. 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 hiacynty z bibuły, patyków do szaszłyka i 

słomki. 

 • rolki od papieru toaletowego, kolorowa bibuła, patyki do szaszłyka, słomki, nożyczki, kleje  
Pomocny link: 

https://www.youtube.com/watch?v=maq6-j1Tp0g 

2.  Poszukiwanie  „Wielkanocne jajka” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

https://www.youtube.com/watch?v=maq6-j1Tp0g


Rodzic rozkłada na dywanie kolorowe szarfy symbolizujące jajka. Gdy muzyka gra, dzieci 

poruszają się pomiędzy szarfami. Kiedy muzyka ustaje, każde dziecko wskakuje do szarfy. 

Zgodnie z poleceniami Rodzica przy następnym zatrzymaniu muzyki dzieci stają przed 

pisanką, za pisanką, z prawej, z lewej strony pisanki, w pisance.  

• kolorowe szarfy (może być jakiś pasek lub sznurek), piosenka dostępna tu: 

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

 

Pozdrawiam cieplutko i życzę dobrej zabawy   
 

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

