
Witam serdecznie. 

Zaczynamy drugi tydzień „domowego przedszkola”. Na początku zapoznajcie się z 
pomocą waszych Rodziców z wierszem  D. Kossakowskiej. 

1. 

" Wielkanoc" 

  
Na stole wielkanocnym jest bardzo kolorowa. 
Kolorowo i smacznie i oczywiście zdrowo. 
Mama upiekła mazurki, ciocia babkę zrobiła,  
A Hania ze swą siostrą baranka postawiła. 
Baranek z cukru stoi pośród owsa młodego 
Na stole się znalazło coś jeszcze bardzo pięknego. 
Pisanki kolorowe zrobione przez rodzinę, 
Mama, tata i babcia robili je przez godzinę. 
Ala i siostra Hania też dzielnie pomagały, 
Przygotowane pisanki w koszyczku układały. 
Siedzi na nich kurczaczek, wygląda jak żółta kulka, 
Jak promień słońca ciepłego, który się zakradł z podwórka. 
Za chwilę mama przyniesie żurek z kiełbasą, sałatki, 
Oraz roladę z szynki - ulubioną potrawę Beatki. 
Wszyscy podzielą się święconką i złożą sobie życzenia, 
Tradycja wielkanocna od wielu lat się nie zmienia. 
  
Rozmowa na temat wiersza: 
- jak wygląda wielkanocny stół? 
- jakie potrawy się na nim znajdują? 
- co wykonała cała rodzina i włożyła do koszyczka? 
- jaka jest tradycja wielkanocna? 
- czego życzylibyście sobie i innym przy wielkanocnym stole? 
 

 
2. Obejrzyjcie krótką prezentację o świątecznym, pięknie nakrytym stole i spróbujcie 
opowiadając całymi zdaniami opowiedzieć czy wasz stół wielkanocny był podobny do tych 
przedstawionych na filmie. 

https://www.youtube.com/watch?v=eqe3NGdYK7Q 

 

3.Teraz wspólnie z rodzicami spróbuj znaleźć odpowiedz na kilka pytań związanych z 
Wielkanocą. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C3rMP7dFpfE 

Na pewno świetnie poradziliście sobie z rozwiązaniem tych zagadek. 

 



4. Dla chętnych proponuję tutaj wykonanie Pracy w Zeszycie Grafomotorycznym strona 58 
oraz wykonanie zadania w Książce Zielonej  ze strony 44. 

 

5. Jeśli macie ochotę możecie spróbować wykonać z pomocą waszych rodziców „Pocztówkę 
Wielkanocną” – ta praca z papieru, ukształtuje inwencję twórczą, pomysłowość, pomoże 
utrwalić nazwy i wygląd przedmiotów charakterystycznych dla świąt Wielkanocnych, wdrożą 
do estetycznego wykonywania przez przedszkolaki prac. Dzieci wykonają pocztówkę 
wielkanocną według własnej inwencji twórczej z dobranych przez siebie materiałów. Poniżej 
przykładowy filmik i kartki świąteczne. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B8mVLF1FXW0 

 

 

 



 

 

6. Na koniec zapraszam Was i Rodziców do wspólnej zabawy przy naszej ulubionej piosence. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

 

W załącznikach przesyłam dla Was prace dla chętnych przedszkolaków. 

 

Życzę Wam miłej zabawy. P.Asia 😊 

  

 

 

 


