
Czwartek 01.04.2021 

Temat dnia: Świąteczny stół. 

Cele ogólne: 

-porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy, 

-doskonalenie czytania globalnego, 

-budowanie logicznych zdań na temat obrazka, 

-rozbudzanie inwencji twórczej i pomysłowości. 

 

I CZĘŚĆ DNIA  
Zabawy dowolne dzieci w/g zainteresowań. Słuchanie bajek czytanych przez N., próby 

opowiadania fragmentów bajek. Rozwijanie u dzieci pamięci krótkotrwałej. 

 Powitanka 

Piosenka na dzień dobry 
 https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI 

SKACZEMY, BIEGNIEMY 
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

Zestaw ćwiczeń porannych 

WIELKANOC 
2021 



–– „Koło gimnastyczne”– dzieci stoją w okręgu, po kolei kręcą kołem  i wspólnie 

wykonują wylosowane ćwiczenia, np. pięć przysiadów, dwa pajacyki.  
–– „Chodzi lisek koło drogi” – tradycyjna zabawa w kole. Dzieci siedzą po 

turecku, tak aby ich kolana się stykały. Jedno z dzieci (lisek) chodzi na zewnątrz koła, 

pozostali mówią rymowankę: 
Chodzi lisek koło drogi, 

nie ma płaszcza, jest ubogi. 

Kogo łapką przyodzieje, 

Ten się nawet nie spodzieje! 
„Lisek” dotyka głowy jednego dziecka i zaczyna uciekać po obwodzie koła. Dotknięte 

dziecko próbuje go złapać, a „lis” stara się zająć miejsce tej osoby. Jeśli zostanie złapany, 

ponownie jest lisem, jeśli uda mu się zająć miejsce dziecka, które go goniło, to ono 

odgrywa rolę lisa. 

–– „Pisanki”– zabawa w parach. Jedno dziecko udaje jajko – „zamyka się”, tworząc 

kulę, a drugie próbuje ostrożnie je otworzyć (może np. łaskotać). Po otwarciu następuje 

zmiana ról. 
 

Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. 

MYJ RĘCE Z LISKIEM 
https://www.youtube.com/watch?v=4zeXmv2zPGs 

 

II CZĘŚĆ DNIA  

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

poszerzanie słownika, podawanie nazw potraw widocznych na wielkanocnym stole, 

analiza słuchowa, czytanie globalne. N. pokazuje 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, baranek, palma. 

Praca z wierszem Ewy Skarżyńskiej Wielkanocny stół – N. 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!  

 



 
 
 
 
 

stół  … 



stół  … 



 

stół  … 

stół  … 



 
• Praca z Kartą Pracy– doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji 

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

stół  … 



 

mazurek baranek palma babka 



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

N. zadaje dzieciom pytania:  

Co oprócz potraw może się znaleźć na świątecznym stole?  

Jakie kwiaty kojarzą się dzieciom z Wielkanocą?  
Dzieci wybierają spośród nich kwiaty kojarzące się z Wielkanocą i mówią, z czym im się 

kojarzą pozostałe kwiaty. 

 

 

KWIATY LATA 



 



Wykonanie stroików na stół wielkanocny – praca plastyczna.  

Dzieci wykonują z rodzicami stroiki na stół wielkanocny. 

 
 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  

 

–– „Skaczące pisanki” – dzieci stoją na wyznaczonej linii i skaczą do końca sali 

naśladując skaczące żabki. Po drodze wykonują obrót dookoła siebie i przechodzą przez 

szarfę. • szarfa 
–– „Zające na łące” – dzieci wykonują zajęcze skoki (w przysiadzie – pierwsze 

ręce, później nogi) do wyznaczonego miejsca. Po drodze wykonują obrót dookoła siebie i 

przechodzą przez szarfę. • szarfa 
–– „Jajko na łyżce” – N. dzieli grupę na dwa zespoły. Dzieci ustawiają się 

naprzeciwko siebie, jedno za drugim, są od siebie oddalone o ok. 3m. Po kolei, trzymając 

w rękach łyżkę, a na niej gotowane jajko, pokonują drogę do osoby naprzeciwko. Oddają 

jej łyżkę i jajko, ustawia się na koniec zespołu. • łyżki, jajka 



–– „Mówiąca pisanka” – dzieci stają w kole. N. rzuca piłkę, pierwszy gracz łapie 

piłkę i czeka na hasło, np. Rzuć kucając!, Rzuć siedząc! lub Rzuć po uprzednim podskoku 

w górę!. Następnie dziecko zostaje na miejscu N. itd. • piłka 

 

Wyjście na spacer i poszukiwanie wiosennych kwiatów. 

 

III CZĘŚĆ DNIA  

 

 „Wielkanocne jajka” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

N. 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 N. przy następnym zatrzymaniu muzyki dzieci stają przed pisanką, 

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

 



„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. N. wycina w każdym 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. 

 

Zabawy dowolne dzieci.  

Zabawa z Kartą Pracy– tworzenie swojej gry planszowej i granie.  
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