
 

09.04.2020 r. 

TEMAT TYGODNIA: Wielkanoc 

TEMAT DNIA: Jakie potrawy postawimy na świątecznym stole? 

 

 

1. Jakie potrawy postawimy na świątecznym stole? 

(szukanie odpowiedzi na podstawie wiersza Danuty Gellner „ Obudziły się pisanki”) 

  

Obudziły się pisanki 

wielkanocnym rankiem 

i wołają: 

- Patrzcie! Tu na stole 

same niespodzianki! 

Bazie srebrno – białe 

i baranek mały. 

Ten baranek 

ma talerzyk, 

skubie z niego 

owies świeży 

A baby pękate 

w cukrowych fartuchach 

Śmieją się wesoło 

od ucha do ucha! 

 

 

2. Wspólne rozwiązanie zagadek: 

 

Zrobione z wydmuszek, pięknie malowane  

w szlaczki kolorowe albo nakrapiane… (PISANKI) 

 

 Wśród pisanek leży, ma żółty kubraczek,  

Powiedz, co to jest? To mały… (KURCZACZEK) 

 

Co to za gałązka, co kotków ma bez liku?  

I chociaż nie zamruczy miła jest w dotyku…? (BAZIA) 

 

Wyrośnięta pani, lukrem jest polana,  

na świątecznym stole pyszni się od rana? (BABKA WIELKANOCNA) 

 

Wielkanocna zupa, w niej kiełbaska pływa, 

jest tam też jajeczko, żółte jak słoneczko? (ŻUREK WIELKANOCNY) 



 

3. Wysłuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Wielkanocny stół”. 

 

 

             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. 

 

 

4. Zestaw ćwiczeń ruchowych. 

 

„Skaczące pisanki” - dziecko staje w wyznaczonym miejscu i wykonuje skoki obunóż. 

„Zające na łące” - dziecko wykonuje zajęcze skoki (w przysiadzie najpierw przekładane są 

ręce, później nogi). 

„Kaczuchy”- dziecko chodzi naśladując kaczuszki (kaczy chód, machanie skrzydełkami i 

kuperkami). 

 

Uwaga: Do wykonania powyższych zadań, dobrze jest wyznaczyć punkt początkowy oraz 

punkt końcowy, np. START - początek pokoju i META - koniec pokoju. 

 

 

5. Wielkanocne pisanki. Wspólne pieczenie ciastek. 

  

 

 Do wykonania ciastek będą potrzebne następujące składniki: 

- 250g mąki pszennej, 

- 90g cukru pudru, 

- 1 żółtko, 

- 190g zimnego masła. 

 

Sposób przygotowania: 

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

małe kawałki). Owinąć w folię spożywczą i wstawić do lodówki na ok. 1 godzinę. 



2. Schłodzoną masę krótko zagnieść i rozwałkować na posypanym mąką blacie na 

grubość ok. 5 mm. Z ciasta wykrawać kształty pisanek i układać je w odstępach na 

blasze wyłożonej papierem do pieczenia.  

3. Piec w nagrzanym piekarniku ok. 10 minut, w temperaturze 180°C (grzałka góra- dół), 

aż ciasteczka lekko się przyrumienią. Po upieczeniu pozostawić do ostygnięcia. 

 

Ostudzone ciasteczka można udekorować kolorowym lukrem.  

 

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

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

  



6. Karta pracy. 

 

 

 

 
 


