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Temat dnia: Jakie potrawy postawimy na świątecznym stole?  
 

 
Cele operacyjne 
 
Dziecko: 
 
- uważnie słucha czytanego wiersza, 
- potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści wiersza, 
- śpiewa piosenkę, 
- poznaje potrawy wielkanocne znajdujące się na świątecznym stole, 
- próbuje złożyć origami, 
- wykonuje pracę plastyczną. 
 
Metody: 
  
- słowna: wysłuchanie wiersza, rozmowa na temat jego treści, 
- obserwacji: nazwanie świątecznych potraw znajdujących się na obrazku,  
- czynna: zabawa ruchowa, wykonywanie pracy plastycznej, składanie origami. 
 
 
 
Przebieg: 
 
1. Powitalna piosenka „Znaki Wielkanocy” . 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 
 
 

Te mazurki ozdobione migdałami 
Te koszyki wypełnione pisankami 
Te baranki ulepione z marcepanu 

Bazie kotki od staruszki ze straganu 
 

To są znaki tradycyjnej Wielkanocy 
Kiedy życie się odradza do swej mocy 
To znaki rozbudzonej świeżo wiosny 

Świat się staje znów zielony i radosny 
Świat radosny! Radosny! 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


Świat radosny! 
 

Te palemki od bibuły kolorowe 
Baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe 

No a potem jeszcze lany poniedziałek 
Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek. 

 
 
 
 
2. Co znajduje się na wielkanocnym stole? 

Dziecko wraz z Rodzicem wymienia potrawy wielkanocne znajdujące się 
na poniższym obrazku. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
3. Wysłuchanie wiersza „Wielkanoc” B. Formy (przeczytanego przez 

Rodzica). 
 

 
Święta za pasem, 

do pracy się bierzemy, 
mazurki i baby 

smaczne upieczemy. 
 

Pisanki, kraszanki 
razem dziś robimy, 

wszystkie kolorowe, 
bardzo się cieszymy. 

 
Upiekliśmy z ciasta 
baranka, zajączka, 
z posianej rzeżuchy 

będzie piękna łączka. 
 

W glinianym wazonie 
bazie i żonkil, 

a na nich z papieru 
kurczątka przemiłe.  

 
 
 
4. Rozmowa na temat wiersza:  

 
- O czym był wiersz? 
- Co dzieci zrobiły w wierszu? 
- Jakie wypieki są na świątecznym stole?  
- Co Wam się kojarzy ze świętami wielkanocnymi?  

 
 
5. Zabawa ruchowa – „Skaczące zajączki”.  
 

Dziecko wciela się w zajączka i skacze dowolną ilość razy, Rodzic liczy ile 
razy skoczył zajączek. Następuje zamiana ról – Rodzic skacze dowolną 
ilość razy, a dziecko liczy skoki. 



6. Karta pracy.  
Pomaluj obrazek, a następnie policz, ile pisanek wiezie zajączek? Klaśnij 
tyle razy, ile jest jajek. 
 



7. Origami z serwetki – Wielkanocny Zajączek. 
(Dziecko wraz z Rodzicem próbuje złożyć origami. Filmik instruktażowy 
umieszczony na profilu facebookowym „Małe Przedszkole i Żłobek”). 
 
 


