
Środa 31.03.2021 

Temat tygodnia: WIELKANOC 

Temat dnia: Wielkanocne przysmaki 

 

Dzień dobry Jeżyki! 

 Witam Was w środę czyli trzeci dzień tygodnia. Zaczynamy zajęcia.   

 

1. Na początek pobawcie się z rodzicami w zabawę, która nazywa się  

„Wyścig z jajem”  

Przygotujcie sobie styropianowe lub plastikowe jajko, łyżkę i oczywiście 

miejsce oznaczcie razem z rodzicami start i metę. Iiiii…. czas zacząć zabawę, 

ale żeby nie było zbyt łatwo możecie mierzyć czas przejścia i zmieniać sposób 

poruszania się (tyłem, bokiem, na palcach, na piętach, duże kroki, małe 

kroczki). Jestem pewna, że ta zabawa przyniesie Wam dużo radości i 

śmiechu.  

2. Już niedługo święta, które kojarzą nam się między innymi  z sianiem rzeżuchy. 

Chciałam zrobić to z Wami w przedszkolu, ale niestety nie zdążyliśmy  więc 

zachęcam Was do wykonania tego zadania w domu. Przygotujcie sobie 

plastikowe jajka po jajku niespodziance. Tata niech oddzieli górną część od 

dolnej a następnie sklei je klejem na gorąco. Jak na zdjęciu. Możecie 

narysować na jajkach jakieś minki tak, jak ja zrobiłam w domu. Następnie 

włóżcie watę do środka podlejcie ją i zasiejcie ziarenka rzeżuchy. Kiedy 

wzejdzie  rzeżucha pochwalcie się Waszymi uprawami na zdjęciach.  

U mnie wyglądało to tak. Pierwsze zdjęcie od razu po zasianiu. A na drugim 

zdjęciu moje jajka z fryzurkami 
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3. Jeżyki - chyba coś mi ten komputer pomieszał. Przyjrzyjcie się  obrazkom i 

powiedzcie proszę, czy wszystkie obrazki pasują do Wielkanocy czy może są 

tu jakieś zdjęcia, które nie pasują? 

 

  

 

 

  



 

 

 

4. Kochani popatrzcie proszę na ten stół wielkanocny. Zastanówcie się razem z 

rodzicami czy stół w Waszym domu wygląda podobnie? Czy rodzice stawiają 

na nim coś innego? Jak wygląda stół przygotowany na świąteczne śniadanie? 

 

 

 

 

 



5. Mam dla Was piękny wierszyk o słodkich (i nie tylko ) przysmakach 

świątecznych. Posłuchajcie go uważnie, a następnie odpowiedzcie na pytania: 

 Mariola Golc - ,,Wielkanocne przysmaki” 

  

Święta wielkanocne 

pachną przysmakami. 

Czuć już wonny żurek 

i keks z bakaliami. 

A drożdżowa baba                                                          

ze stołu spogląda. 

W białej sukni z lukru 

pięknie dziś wygląda. 

Pan mazurek pachnie 

słodką czekoladą. 

Koronę z owoców 

już na niego kładą. 

Smakowitych potraw 

znacie jeszcze wiele. 

Spróbujcie ich trochę 

w świąteczną niedzielę. 

 

Kochani w tym wierszu jest kilka niezrozumiałych słów.  

Drożdżowa baba czyli taki placek zrobiony z ciasta, do którego używa się 

drożdży- specjalny składnik, żeby babka pięknie wyrosła.  

Lukier- to taka słodka polewa z cukru pudru rozpuszczonego w wodzie lub  w 

mleku. 



Mazurek-  to tradycyjne ciasto świąteczne polane czekoladą z ozdobami o 

tematyce świątecznej- palmy, jajko wykonanymi z orzechów. 

Keks- to też ciasto świąteczne z duża ilością suszonych owoców.  

6. Na koniec zostawiam Wam zadanie do wykonania. Popatrzcie jakie na 

obrazku są pisanki  i zastanówcie się czy każda z nich ma swoją parę. Jeśli 

tak połączcie je ze sobą.  

 

 

 

 

 

 

 

Miłego dnia, 

Pani Ania   



 


