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Witajcie Jaskółki! Dzisiejsza propozycja zajęć dalej w klimacie 

świątecznym. Temat na dziś to: „na wielkanocnym stole. 

 

1. Na początek ćwiczenia na rozruszanie zastygłych mięśni 😊 

 

Rodzic czyta rymowankę, dziecko pokazuje. 

Ręce w dole, ręce w górze, 

Rysujemy koło duże, 

Skok do góry, ręce w bok, 

Teraz w przód zrób jeden krok, 

Skok do tyłu, skok na jednej nodze, 

Teraz usiądź na podłodze. 

 

Rodzic i dziecko lub dzieci w parach leżą na przeciwko siebie: 

• Podawanie do siebie piłki rękami (ramiona ułożone w bok, łokcie uniesione) 

• Siłowanie – obie osoby trzymają piłkę. Na sygnał każdy ciągnie piłkę do siebie 

licząc np. do pięciu. Wygrywa ten, kto zabierze piłkę. 

• Klaskanie – dziecko powtarza rytm, którą rodzic pokaże (przy uniesionych 

łokciach). 

• Dmuchanie – podawanie  do siebie piłeczki ping-pongowej dmuchając ją. 

 



2. Drodzy rodzice, przeczytajcie wiersz "Wielkanocny stół" E. Skarżyńskiej 
dzieciom. Porozmawiajcie na temat wiersza. Jak wygląda w wierszu stół 
wielkanocny? Czym jest udekorowany?Co stoi na nim? Kto siada przy 
stole? Kto zerka na wszystkich zza firanek? 

Nasz stół wielkanocny 
haftowany w kwiaty. 
W borówkowej zieleni 
listeczków skrzydlatych 
lukrowana baba 
rozpycha się na nim, 
a przy babie - 
mazurek w owoce przybrany. 
 
Palmy pachną jak łąka 
w samym środku lata. 
Siada mama przy stole, 
A przy mamie tata. 
I my. 
 
Wiosna na nas 
zza firanek zerka, 
a pstrokate pisanki 
chcą tańczyć oberka. 
 
Wpuśćmy wiosnę, 
Niech słońcem 
zabłyśnie nad stołem 
w wielkanocne świętowanie 
jak wiosna wesołe! 

 
 

3. „Wielkanocne potrawy” – rodzic pokazuje na komputerze dziecku 

obrazki przedstawiające: żurek w wazie, białą kiełbasę, babkę 

wielkanocną, mazurek, paschę, jajka w majonezie, sałatkę i inne potrawy 

wielkanocne. Kiedy rodzic prezentuje obrazki, dziecko opowiada, co one 

przedstawiają. Rodzic wyjaśnia, że są to właśnie tradycyjne potrawy, 

które znajdują się na wielkanocnym stole.  

 



4. „Kroimy wyrazy” – zabawa dydaktyczna. Rodzic podaje wyrazy związane 

ze Świętami Wielkanocnymi: Wielkanoc, święta, jajko, pisanka, palma, 

życzenia, kurczaczek, zajączek, baranek, żurek, pascha, kiełbasa, sałatka, 

mazurek, babka wielkanocna. Zadaniem dziecka jest powiedzieć ile sylab 

ma dany wyraz i tyle samo razy klasnąć w ręce. 

 

5. Propozycja projektu kulinarnego – „Wielkanocny mazurek” – pieczemy 

ciasto! Dzieci, pamiętajcie o czystych rączkach i fartuszkach 😊 Przepis 

poniżej. 

 

Kruche ciasto na mazurek wielkanocny 

• 300 g mąki 

• kostka masła 

• 100 g cukru pudru 

• 2 żółtka 

• 2 łyż. śmietany (można zastąpić trzecim żółtkiem) 

 

Na stolnicy siekamy masło z mąką i cukrem (możesz też użyć robota 
kuchennego). Dodajemy żółtko i śmietanę, ugniatamy na jednolitą 
masę. Kruche ciasto na mazurek wielkanocny należy schłodzić w 
lodówce przez co najmniej godzinę. Następnie z ok. 2/3 ciasta 
wykładamy w dużej formie lub dwóch małych, nakłuwamy w kilku 
miejscach widelcem, a z pozostałej 1/3 formujemy rant. Pieczemy przez 
15-20 min. w temp. 200 st. 

Polewa na mazurek wielkanocny - mazurek kajmakowy 
Wystudzone ciasto polewamy roztopionymi krówkami albo gotową masą 
kajmakową z puszki.  

Waszego mazurka wielkanocnego możecie udekorować np. 
migdałami, wiórkami, płatkami czekoladowymi lub płatkami 
migdałowymi. 

Gotowe! 😊 



Smacznego! 

 

 

 


