
CZWARTEK 

 09.04.2020 r. 

TEMAT TYGODNIA: WIELKANOC. 

TEMAT DNIA: JAKIE POTRAWY POSTAWIMY NA ŚWIĄTECZNYM STOLE? 

W dniu dzisiejszym dowiesz się co umieszczamy na stole wielkanocnym. 

 

 1. ZABAWY SENSORYCZNE 

GRZECHOTKI 

Do przygotowania grzechotek potrzebne będą: 

-  5 zamykanych pojemników lub butelek, 

- kasza,  

- groch,  

- fasola,  

- płatki, np. kukurydziane, 

- makaron.  

Wystarczy do pojemników lub butelek wsypać wymienione wyżej produkty, szczelnie je 

zamknąć i nasze grzechotki są już gotowe  

Zabawa polega na sprawdzeniu, jaki dźwięk kryje się w danym pojemniku.  

(Zawartość pojemników można dowolnie zmieniać i nasypać do nich mąkę, sól, cukier, kawę). 

 



2. WIERSZYK 

Wysłuchanie wiersza pt. „Wielkanocny stół”.  

„Wielkanocny stół” 

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! 



3. PIOSENKA 

 „Wielkanocny stół”. 

https://www.youtube.com/watch?v=71kpdU1MAXg 

 

     4. MAŁE CO NIECO  

Do przygotowania kanapek potrzebne będą: 

- 1 bułka, 

- 4 grubsze plasterki sera żółtego, 

- wędlina, 

- szczypiorek, 

- ogórek, 

- rzodkiewka, 

- jajko, 

- masło, 

- foremki w kształcie kurczaczka oraz króliczka. 

Jajko należy ugotować na twardo. Powstanie z niego króliczek. Następnie należy pokroić 

ogórek, rzodkiewkę i szczypiorek, z których powstaną uszy, oczka i wąsy króliczka oraz oczko 

i skrzydełko kurczaczka. Foremki ułatwią wycięcie z sera żółtego króliczka oraz kurczaczka. 

Przycięta wędlina posłuży za jajko. Tak przygotowane składniki należy ułożyć na kanapce.  

Smacznego!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=71kpdU1MAXg


5. PRACA PLASTYCZNA 

PISANKA 

Do wykonania pracy plastycznej potrzebne będą:  

- kolorowa kartka z bloku technicznego (może być biała),  

- klej,  

- nożyczki.   

Do dekoracji można wykorzystać: guziki, cekiny, tasiemki, skrawki papieru, watę, farby, 

kredki, flamastry, kolorowy papier, ryż oraz piórka. 

Z kolorowego bloku technicznego należy wyciąć kształt jajka. Następnie razem z dzieckiem 

przyklejać poszczególne elementy i dekorować pisankę według swojego pomysłu.  

Bawcie się dobrze!  

 

 

 

 



6. MATERIAŁY DODATKOWE 

STÓŁ WIELKANOCNY  

Znajdziesz na nim między innymi: jajka, babkę, mazurka, żurek, chlebek, kiełbaskę. 

 

 

 

 



 

 


