
Temat: Na świątecznym stole.

Dla wszystkich dzieci:

1. „Pisanki malowane”

Poniżej proponujemy Wam dwa linki na wykonanie super pisanki. Wybierzcie sobie, który

sposób  chcecie  zrealizować.  Będzie  nam  bardzo  miło  jak  pochwalicie  się  zdjęciami

Waszych prac z nami :)

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/pisanki-3d-praca-plastyczna/ 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/04/solne-pisanki/ -  tu  do  zabarwienia  soli

proponowana  jest  kolorowa  kreda,  ale  można  zamiast  kredy  wykorzystać  barwniki

spożywcze, bądź zabarwić sól farbą.

Materiał dla 3 latków: Józio B., Jaś B., Amelia Ch., Natalia R., Oliwia R, Filipek Sz.,

Julian T., Jagoda W., Kalina W., Róża W.

1. „Kura znosi jajko”

Włączcie  dowolną  muzyką.   Zadaniem  dziecka  jest  poruszać  się  w  rytm  muzyki.  

Gdy zatrzymacie muzykę,  dziecko przestaje  tańczyć.  Wówczas rodzic  pokazuje jeden,

dwa, lub trzy palce i mówi: „Kura znosi jajka. Ile ich zniosła?”. Dziecko liczy palce i mówi

tyle razy „ko”. Zabawę powtórzcie kilka razy.

2. „Pisanki wielkanocne”

Poniżej znajdziecie kartę z 6 pisankami (3 pisanki w kropki, 3 pisanki w paski). Jeśli macie

możliwość to wydrukujcie je i  wytnijcie każde jajko. Zadaniem dziecka jest podzielenie

jajek ze względu na wzór. Dziecko liczy jajka w kropki i w kreski. Określa, ile ich jest.

https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/04/solne-pisanki/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/03/pisanki-3d-praca-plastyczna/


Materiał dla 4 latków: Dawid Ch., Ola L., Iga Cz.

1. „Jakie potrawy postawimy na świątecznym stole?”

Na  początku  zapytajcie  dziecko,  co  mu  się  kojarzy  ze  słowami:  „świąteczny  stół”.

Następnie przeczytajcie wiersz D. Gellner „Obudziły się pisanki”.

„Obudziły się pisanki” - D. Gellner

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! 

Zadajcie dziecku pytania:

- Co na wielkanocnym stole zobaczyły pisanki?

- Przypomnij sobie, jakie jeszcze rzeczy możemy postawić na stole? (pomóc Wam może

zdjęcie wielkanocnego stołu)

2. „Dziwne kroki”

W tej zabawie rodzic prosi dziecko, aby chodziło jak: kwoka z jajem, świąteczny zajączek,

pisklak, który dopiero wykluł się z jajka, brykający baranek.



3. „Pisanki”

Wykonajcie polecenia z karty pracy.



Materiał dla 5 i 6 latków:, Helenka K., Kuba L., Kuba K.,Andrzej S., Sasza C., Ignacy

Ch., Michał Ł.,   Kacper K., Ola J., Zosia K., Wiktor K., Zuzia T.

1. „Wielkanocny stół” 

Zapytajcie dziecko czy pamięta jak w Waszym domu wygląda nakrycie wielkanocnego

stołu,  jakie  potrawy na  nim  stoją  oraz  jakie  znają  tradycje  związane  ze  świątecznym

śniadaniem. Następnie przeczytajcie dziecku wiersz.

„Wielkanocny stół” - Ewa Skarżyńska

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. 

Wpuścimy wiosnę. 

Niech słońcem 

zabłyśnie nad stołem 

w wielkanocne świętowanie 

jak wiosna wesołe. 

Porozmawiajcie na temat treści wiersza:

– Jakie elementy dekoracyjne znajdują się na stole?

– Kto usiądzie przy stole?



– Czego brakuje na stole, a powinno się znaleźć zgodnie z tradycją wielkanocną?

Przypomnijcie symbolikę niektórych produktów znajdujących się na stole.

Pisanka – symbol życia. 

Baranek – symbol zmartwychwstania Chrystusa. 

Chorągiewka – znak zwycięstwa. 

Palmy – nawiązują do wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i powitania go przez mieszkańców

miasta.  Świąteczne  palmy  miały  zapewnić  dobre  plony,  chronić  przed  pożarami  

i chorobami. 

Bazie – spożywano, gdyż wierzono, że chroni to przed bólem i dodaje sił. Są symbolem

budzącej się wiosny. 

2. „Na świątecznym stole”

Porównajcie opis świątecznego stołu z wiersza ze zdjęciem (poniżej). Wymieńcie jakie są

wspólne elementy i czym się różnią oba stoły,



Materiał dla 6 latków: Kacper K., Ola J., Zosia K., Wiktor K., Zuzia T.

1. „Wielkanocne obliczenia”

Przygotujcie 9 nakrętek po napojach (mogą to być też inne przedmioty, które będą służyć

do liczenia). Usiądźcie przy stole i zapraszam do liczenia:

- W pewnym domu do świątecznego śniadania zasiadły następujące osoby: mama, tata,

ciocia Basia z wujkiem Piotrem i dwiema córeczkami, babcia Frania i mały Michaś. 

Ile osób siadło do świątecznego śniadania?

- Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 10 migdałów. Po chwili  przyszedł

Maciek i zjadł 2 migdały. Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia mazurka?

- Na stole leżało osiem jajek. Mama zjadła jedno, a tata dwa. Ile jajek zostało na stole?

- Zuzia robiła wielkanocną palmę. Przyczepiła na niej 3 czerwone kwiaty, 2 żółte kwiaty 

i 4 fioletowe. Niestety, klej był zbyt słaby i 2 kwiaty się odczepiły. Ile kwiatów zostało na

palmie? 

   

2. Wykonajcie polecenia w Kartach Pracy cz. 3:

– str. 42a - rysowanie pisanek po śladzie, naklejanie sztućców obok talerzy;

– str.  42b  -  kolorowanie  ilustracji  zgodnie  z  kodem,  pisanie  po  śladzie  wyrazu

Wielkanoc;

– str. 43a -  rozwiązywanie sudoku obrazkowego, wycinanie jajek po śladzie;

– str. 43b -  wykreślanie niepasujących napisów lub obrazków, czytanie wyrazów;

3. „Nie tylko pisanki”

Zajrzyjcie do książki „Księga Zabaw” str. 61. Rodzicu, poproś dziecko, aby powtarzało za

Tobą następujące słowa i podzieliło je na sylaby: drapanka, kraszanka, pisanka, oklejanka,

nalepianka. Poproście, by dziecko opowiedziało o skojarzeniach, które nasuwają się z tymi

nazwami.  Jak  myślisz,  czy  można  z  tych  nazw  odczytać,  w  jaki  sposób  zostały

udekorowane jajka? Czy potrafisz je rozpoznać na ilustracji w KZ?

Drapanki -  powstają poprzez skrobanie wzoru szpilką na barwionym jajku.

Kraszanki -  są barwione na czerwono.

Pisanki -  tworzymy poprzez malowanie woskiem i farbowanie jaj.

Oklejanki -  przyklejamy sitowie, płatki kwiatów.

Nalepianki -  oklejane papierem.

Tradycyjne pisanki można spotkać w wielu regionach Polski.


