
Temat: Wielkanocny stół - czwartek 

 Już wkrótce będą Święta Wielkanocne, posłuchajcie wierszyka, który przeczyta wam 

rodzic i wspólnie spróbujcie omówić co może znaleźć się na wielkanocnym stole. 

        Na tym stole wielkanocnym 

jest tak kolorowo. 

Idą święta więc życzymy – 

żyj czekoladowo. 

 

Bazie srebrne są jak deszczyk 

cukrowy baranek. 

Niech słoneczny was powita 

wielkanocny ranek. 

 

Wkrótce święta wielkanocne, 

my się już cieszymy, 

wesołego alleluja 

wszystkim dziś życzymy. 

 

Przy omawianiu wierszyka pomocne będą poniższe zdjęcia, oczywiście w każdym 

domu stół wielkanocny wygląda nieco inaczej, dlatego proszę z dziećmi omówić, jak 

będzie wyglądał Wasz stół i dlaczego właśnie taką tradycję pielęgnuje się w Waszym 

domu. Spróbujcie również dzieciom wytłumaczyć słowo TRADYCJA, dlaczego jest 

tak ważna w życiu rodziny.  

 
 

 



 
 

 

 

 Pora na wesołą skoczną zabawę przy piosence o Zajączku, który również kojarzy nam 

się z Wielkanocą. Rodzice, poskaczcie razem z dziećmi…. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc 

 

 A teraz czas  na zabawę rozwijającą pamięć wzrokową: „Co zmieniło miejsce”. 

Często bawimy się w nią w przedszkolu i dzieci bardzo ją lubią. Tym razem 

zabawimy się z przedmiotami kojarzącymi się ze stołem i zastawą. Przygotujcie wraz 

z dziećmi 5-6 przedmiotów związanych z zastawą stołową: np. łyżka, widelec, kubek, 

serwetka, talerz, miseczka… Można zacząć od 5 przedmiotów i w miarę rozwijania 

się zabawy dodawać. Ułóżcie przedmioty wraz z dzieckiem w szeregu jeden obok 

drugiego. Dziecko zasłania oczy lub odwraca się na chwilę, a rodzic zamienia 

miejscami dwa przedmioty np. kubek i łyżkę. Zadaniem dziecka jest odgadnąć „Co 

zmieniło miejsce”. Następnie to dziecko zadaje rodzicowi zagadkę. Zabawę możemy 

prowadzić kilkakrotnie, za każdym razem chwaląc i gratulując dziecku prawidłowej 

odpowiedzi lub zachęcając je do kolejnej próby. Na zakończenie przypomnijcie wraz 

dziećmi nazwy przedmiotów, ich przeznaczenie oraz gdzie w Waszym domu mają one 

stałe miejsce.  

https://www.youtube.com/watch?v=wHBttUjMPHc


 Zapraszam na zabawę plastyczną. A ponieważ rozmawiamy dzisiaj o Stole 

Wielkanocnym więc zabawa będzie kojarzyć się i z Wielkanocą i z zastawą stołową. 

Potrzebne nam będą : kartka papieru najlepiej biała, farba – najlepiej żółta i widelec… 

Tak zamiast pędzelkiem malować będziemy widelcem. Oczka, Dziubek i nóżki można 

narysować, kredką, pisakiem, ołówkiem… lub wyciąć z kolorowego papieru i nakleić.  

 

 

Podczas wykonywania pracy możemy posłuchać spokojnej i bardzo ładnej piosenki o 

zbliżających się Świętach. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw 

 

 

 

Dziękuję Wszystkim za wspólną zabawę. 

https://www.youtube.com/watch?v=cNT7haqYeqw

