
CZWARTEK 1.04.2021

Temat dnia: Na świątecznym stole
Celem zajęć jest, aby dziecko:

- wiedziało, jakie symbole kojarzą się ze świętami wielkanocnymi,
-dziecko zna tradycje związane z świętami wielkanocnymi,
- kształtowanie umiejętności poprawnego redagowania wypowiedzi ustnych na podany temat,
-rozpoznaje liczebniki w zakresie 10 i sprawnie liczy, zauważa błędne ciągi liczbowe,
- potrafi sprawnie dodawać w zakresie 10

Powitanka 
Skakały zające po zielonej łące, (wyklaskujemy dłońmi wszystkie sylaby)
Raz, dwa, trzy łapiesz TY!         (klaszczemy na zmianę w swoje dłonie i osoby z pary)
Skakały kurczątka po zielonych grządkach, (wystukujemy sylaby o kolana)
Raz, dwa, trzy powtarzasz Ty! (klaszczemy na zmianę w swoje dłonie i osoby z pary)
Skakały baranki i kolorowe pisanki, (wytupujemy sylaby)
Raz, dwa, trzy stoisz Ty! (klaszczemy na zmianę w swoje dłonie i osoby z pary)

Rozmowa wprowadzająca:
Wiosna przyszła, a z nią święta!
Czy ktoś z Was o nich jeszcze pamięta?



Wiersz Ewy Skarżyńskiej „Wielkanocny stół” – rodzic czyta wiersz, 
zadaniem  dziecka jest wysłuchać uważnie i zapamiętać jak wyglądał nakryty 
stół w wierszu.

Wielkanocny stół
Ewa Skarżyńska

Na 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!

Rozmowa na podstawie wiersza:
-Jak wyglądał stół wielkanocny w wierszu?
-Jakie elementy dekoracyjne znajdowały się na stole?
-Kto zasiadł przy stole?
Rodzic kieruje pytanie do dziecka
- Przypomnij sobie jak wyglądał nasz stół wielkanocny?
(dziecko ma za zadanie budować zdania i opisać jak zapamiętało : dekoracje, symbole, osoby, itp.)

Wytnij sylaby i umieść obok obrazków w tabeli

san pi ka

nek ba ra

ma pal



ba zie
Symbol życia

Nawiązuje do wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy
i powitania go przez 
mieszkańców miasta. 
Świąteczne palmy miały
zapewnić dobre plony i 
chronić przed pożarami 
i chorobami.

Spożywano, gdyż 
wierzono, że chronią 
przed bólem i dodają sił.
Są symbolem budzącej 
się wiosny.

Symbol 
zmartwychwstałego 
Chrystusa.
Chorągiewka znak 
zwycięstwa.



Zagubione kurczątko- zabawa słuchowa ma za zadanie uczyć dziecko słuchać 
uważnie:
Rodzic bawi się z dzieckiem  naśladuje głos kurczęcia- dziecko liczy ile razy 
kurczątko zapiszczało, potem następuje zamiana dziecko naśladuje głos – rodzic
liczy, prosimy dziecko o potwierdzenie czy podana liczba jest prawidłowa. 

KARTA PRACY 3.42 A i B
 

Wielkanocne obliczenia - zabawa matematyczna
(można przygotować do liczenia nakrętki, fasolę, itp.)
Rodzic odczytuje zadanie dziecko odkłada liczmany (nakrętki czy fasolki)

ZADANIE 
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?

(Wiem, że w czasie koronowirusa TO ZA DUŻE ZGROMADZENIE!, ale dla 
ćwiczenia przez dzieci liczenia dopuszczam. PRZEPRASZAM jeśli będziecie 
Państwo musieli się tłumaczyć, przed dziećmi  )

ZADANIE 
Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 7 migdałów. Po chwili 
mama dołożyła 2. Ile migdałów ma Kasia do ozdobienia mazurka?

ZADANIE 
Na stole w koszyku leżało 6 pisanek, tata dołożył do koszyka 2 pisanki, mama 1 
i Zosia 1. Ile jest teraz pisanek w koszyku?

,,Polowanie na głoski” – zabawa słuchowa.

 Wysłuchiwanie głosek w wyrazie  Rodzic podaje głoskę na którą będzie 
polować dziecko. Umawia się z dzieckiem, że jeśli usłyszy wyraz z podaną 
głoską musi np. klasnąć, stanąć, itp. Następnie Rodzic wypowiada różne 
wyrazy. Jeżeli dz. usłyszy podaną głoskę sygnalizuje to umówionym znakiem.
,,i” – igła, indyk, mak, igloo, sok
,,k” – karuzela, sok, kapusta, lok, nos, sowa,
,,w” – wąż, wazon, foka, fotel, flaga, waga, wałek, farba, worek
,,c” – dzwon, kot, cukierek, taca, klocki, cytryna, cebula,



,,j” – jajka, jagoda, igłą, jabłko, jeż, lizak, jaszczurka, miś



 

Nakrywanie do stołu to sztuka. Poćwicz ustawianie naczyń na podkładce z 
narysowanymi akcesoriami. Savoir vivre przy stole to bardzo ważna sprawa.

ZADANIA do wyjaśnienia:
Co to jest savoir vivre?  Co to jest etykieta?







LEKCJA DOBREGO ZACHOWANIA
PRZY STOLE

Gdy przy stole siadasz razem z rodzicami, 

nie baw się sztućcami.

Łokieć zabierz ze stolika i jedzenia nie dotykaj.

Do łóżka zostaw ziewanie i w zębach dziury szukanie.

Buzię zamknij, gdy coś jesz!

Poproś pięknie kiedy więcej chcesz.

I pamiętaj w domu, w szkole.

Zawsze trzeba kulturalnie zachowywać się przy stole.


