
8.04.2020 r. (środa)  Grupa 2              Pozdrawiam!!! 

Temat: JAKIE  POTRAWY POSTAWIMY  NA  ŚWIĄTECZNYM  STOLE 

• Piosenka Święta z jajkiem i zającem, proszę posłuchać piosenki i powtórzyć słowa oraz 

inscenizację ruchową. 

• Zagadka:  

Mogą zaszywać się w lesie lub skakać po łące.  

Mogą też być czekoladowe to …( zające) 

W wielkanocnym koszyku leżeć będą sobie.  

Zanim je tam włożę, ślicznie je ozdobię. (pisanki) 

Tyle w koszyku leży pisanek!  

A pośród nich słodki, cukrowy …(baranek) 

•Zabawa Mówimy szeptem. Rodzic podaje wypowiedzenia, a dziecko powtarza je szeptem: 

Pisanki to malowane jajka.  

Kurczątka wykluwają się z jajek.  

Króliczek wielkanocny jest zrobiony z czekolady.  

W koszyczku wielkanocnym znajduje się święconka. 

• Proszę na głos przeczytać wiersz  Wielkanoc Danuta Gellnerowa 

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. 

Proszę zadać dziecku pytania: Co na wielkanocnym stole zobaczyły pisanki?   

(bazie, baranek, baby). Jakie jeszcze rzeczy i potrawy  możemy postawić na stole? 

• „Stół wielkanocny” –praca z KP.2.24 Rodzic mówi: Obejrzyj obrazek i powiedz jakie 

wielkanocne smakołyki znajdują się na stole. Podziel ich nazwy na sylaby. Jak nazywają się 

figury geometryczne. Na obrazku brakuje kilku elementów. Połącz brakujące elementy z 

miejscem, gdzie powinny się znajdować. Narysuj obrus po śladzie. Dorysuj na wybranym 

talerzu 3 jajka. 



 

 

 



• Przeczytaj tekst z osobą dorosłą. Chłopiec ma na imię Olek, dziewczynka Ada. 

 

• Nazwij ciasta przedstawione na obrazkach. 

• „Ciasta  wielkanocna” – modelowanie masy solnej można użyć  foremek.   

Masa solna: 2miarki  mąki, 1 miarka soli, woda. Mąkę i sól mieszamy w głębokiej misce  

i wlewamy stopniowo niewielką ilość wody. Mieszamy, rozgniatamy grudki. Ciasto 

wyjmujemy na stół/stolnicę i ugniatamy aż będzie gładkie (tak jak przy kruchym cieście) 

Oddzielamy małą kulkę ciasta, rozwałkowujemy i wyciskamy kształt foremką /modelujemy. 

Resztę masy należy woreczka bo twardnieje. Gotowe „ciasta” wysychają w przewiewnym, 

słonecznym miejscu. Po wyschnięciu można je pomalować. 



 


