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WITAJCIE KOCHANI! 

 
Dziś porozmawiamy sobie o stole wielkanocnym. 

Czy wiecie jakie potrawy powinny się pojawid na 

stole wielkanocnym? 

 

 

1. Posłuchaj uważnie wierszyka pt. ,,Wielkanocny Stół’’.  

 

 
Ewa Skarżyoska  

Wielkanocny stół 

 

Nasz stół wielkanocny                                   A przy mamie tata. 

haftowany w kwiaty.                                      I my. 

W borówkowej zieleni                                    Wiosna na nas 

listeczków skrzydlatych,                                 zza firanek zerka, 

lukrowana baba                                               a pstrokate pisanki 

rozpycha się na nim,                                       chcą taoczyd oberka. 

a przy babie-                                                     Wpuśdmy wiosnę, 

mazurek w owoce przybrany.                        Niech słoocem  

Palmy pachną jak łąka                                     zabłyśnie nad stołem 

W samym środku lata.                                     w wielkanocne świętowanie 

Siada mama przy stole,                                    jak wiosna wesołe! 



Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje dziecku pytania: 

 Jak wygląda w wierszu stół wielkanocny? 

 Czym jest udekorowany? 

 Co stoi na nim? 

 Kto siada przy stole? 

 Kto zerka na wszystkich zza firanki? 

 

2. ,,Świąteczny stół’’ – praca z obrazkiem 

Opowiedz, co widzisz na świątecznym stole. Ciekawe czy znaleźliście 

wszystkie odpowiedzi w wierszu. 

 

 
 

 Policz, ile jest jajek na stole i jaki mają kolor?  

 Jaki kształt mają wielkanocne ciasta i jak się nazywają?  

 Przeczytaj i wybierz nazwy ciast, które znajdują się na obrazku 
wielkanocnego stołu: 

makowiec, sernik, mazurek, jabłecznik, babka, tort   

 Podziel te wyrazy na sylaby.  

 Spróbuj powiedzied, jaką głoską zaczyna się każdy wyraz.   

 

 



3. Praca w książce str.48 

Dziecko wycina fragmenty obrazka ze s. 51 i nakleja je we właściwe miejsca. 
Następnie kooczy ozdabianie obrusu. 

 

4. Przeczytaj uważnie wyrazy i połącz je z właściwymi obrazkami.  

 

mazurek        pisanki      babka      palmy         baranek 

 

 

 

 

     



                 

 

5.  Zabawa ruchowa 

 

 

 

6. Memory – gra 

Dziecko samodzielnie wycina obrazki. Po wycięciu obrazków, należy 
odwrócid  je na białą stronę i zaprosid do gry drugą osobę. Losujemy po 
dwa obrazki, jeśli mamy parę takich samych, zabieramy dla siebie, jeśli nie 
mamy pary odkładamy z powrotem na stół. Losuje druga osoba. Wygrywa 
ten, kto uzbiera więcej par. 



 

 

 



 

 



  

 

 

 

 


