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CZWARTEK: JAKIE POTRAWY POSTAWIMY NA 

ŚWIĄTECZNYM STOLE? 

 

 

 
1. Wysłuchaj wiersza B. Szelągowskiej „Wielkanocny stół” i odpowiedz na 

pytania:  

 

 

„ Nadeszła Wielkanoc.  

Czas wielkiej radości!  

Już stół wielkanocny  

czeka na swych gości. 

Pełno na nim potraw:  

kiełbaska i żurek,  

baba lukrowana,  

tuż obok mazurek... 

Dom pachnie czystością,  

porządki skończone.  

Czas na odpoczynek. 

Wszystko już zrobione! 

Święconka na stole,  

a spośród pisanek, 

jak każe tradycja,  

wystaje baranek! 

To czas na życzenia,  

na chwile radości 

i niech w naszych sercach  

miłość ciągle gości”. 



 

- Jakie potrawy znajdują się na wielkanocnym stole? 

- Dlaczego ludzie sprzątają przed świętami w domach? 

- Co znajduje się w koszyku ze święconką? 

 

2. Rozwiąż zagadki. 

 

Zrobione z wydmuszek,  

pięknie malowane – 

w szlaczki kolorowe albo nakrapiane? 

 

Wśród pisanek leży,  

ma żółty kubraczek. 

Powiedz, co to jest. To mały…? 

Co to za gałązka, 

co kotków ma bez liku 

i chociaż nie zamruczy  

miła jest w dotyku? 

Wyrośnięta pani, 

lukrem jest polana. 

Na świątecznym stole 

pyszni się od rana? 

 

Wielkanocna zupa, 

w niej kiełbaska pływa. 

Jest tam też jajeczko, 

żółte jak słoneczko? 

 

 

  



3. Obejrzyj obrazek i odpowiedz na pytania: 

 

- Jak wygląda stół, co się na nim znajduje? 

 

- Jak przebiega śniadanie wielkanocne w Twoim domu? 

 

 
 
 

4. Zabawa ruchowa: „Kolorowe zajączki”. 

Przygotowujemy karty (Załącznik 2) (jeśli nie masz możliwości wydrukowania 

tych kart, możesz użyć kolorowych kartek).  

 Mocujemy karty do podłogi i ustawiamy w dowolnej kolejności. 

Zadaniem dziecka jest wskazanie takiego zajączka, którego kolor 

zaczyna się na odpowiednią głoskę. 

 Rodzic mówi szybko (w jednym ciągu) kolory kart, po których ma 

skakać dziecko np. biały, brązowy, fioletowy, pomarańczowy. 

 

 

  



5. Połącz fragmenty obrazka umieszczone na dole strony z odpowiednimi 

miejscami na dużym obrazku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Obejrzyj obrazki. Zaznacz dziewięć różnic między nimi. 

 

 

 
 

 

 

 

  



7. Zabawa Paluszkowa „Wielkanocni goście”.  

Rodzic mówi rymowankę, a dziecko pokazuje odpowiednią liczbę palców i 

odpowiada na pytania.  

 

Przy wielkanocnym stole pięciu gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to 

ile zostało?  

Przy wielkanocnym stole czterech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, 

to ile zostało?  

Przy wielkanocnym stole trzech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to 

ile zostało?  

Przy wielkanocnym stole dwóch gości siedziało. Dwóch poszło do domu, to 

ile zostało? 

Przy wielkanocnym stole smutno się zrobiło, bo pyszne śniadanie właśnie się 

skończyło. 

 

8. Karta pracy „Kolorowe pisanki” (Załącznik 1). 

W każdej pętli narysuj odpowiednią ilość pisanek w danym kolorze (jeśli nie 

masz możliwości wydrukowania tej karty, możesz narysować na kartce). 

 

9. Zajęcia kulinarne „Pisankowe ciasteczka”. 
 

 

Składniki: 

 250g mąki pszennej, 

 90g cukru pudru, 

 1 żółtko, 

 190g zimnego masła. 

 

Sposób przygotowania: 

Składniki na ciasto kruche zagnieść na jednolitą masę (masło pokroić uprzednio 

na małe kawałki). Tak przygotowane ciasto owinąć w folię spożywczą i wstawić 

do lodówki na ok. 1 godzinę. 

 



Schłodzoną masę krótko zagnieść i rozwałkować na posypanym mąką blacie na 

grubość ok. 5 mm. Z ciasta wykrawać dowolne kształty foremką i układać je w 

odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. 

Piec w nagrzanym piekarniku ok. 10 minut, jedną blachę po drugiej, w 

temperaturze 180°C (grzałka góra- dół), aż ciasteczka lekko się przyrumienią. 

Po upieczeniu pozostawić do ostygnięcia. 

Ostudzone ciasteczka można udekorować lukrem.  

Uwaga: Masło i jajko powinny być zimne, prosto z lodówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik 1  

W każdej pętli narysuj odpowiednią ilość pisanek w danym kolorze. 

 

 

 

  



Załącznik 2 

 

 







 

 



 

 

 

 

  



Dodatkowe karty pracy (dla chętnych) 
 

Policz i pokoloruj odpowiednio rysunek pisanki. Kolorując powtarzaj za 

Rodzicem rymowankę. 

 

 

 



 

Rysuj palcem kształt litery „p” - małej i wielkiej. Pisz litery „p”, „P” po 

śladach, a potem- samodzielnie 

 

 


