
Środa, 8 kwietnia 2020 r.   

tematyka tygodniowa: PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT WIELKANOCNYCH  

temat dnia: Wielkanocne potrawy. 

Witajcie kochani! 

Dzisiaj poznamy tradycyjne wielkanocne potrawy,  

które pojawiają się na stołach podczas Świąt Wielkanocnych.  

Tradycją wielkanocną jest wspólne zasiadanie do stołu w Wielką Niedzielę. 

Popatrzcie na obrazek i posłuchajcie wiersza pt. Wielkanocny stół” 

 

„Wielkanocny stół”  B. Szelągowska 

Nadeszła Wielkanoc. 
Czas wielkiej radości! 

Już stół wielkanocny 
czeka na swych gości. 

Pełno na nim potraw: 

kiełbaska i żurek, 
baba lukrowana, 

tuż obok mazurek… 

 

Święconka na stole, 
a spośród pisanek, 

jak każe tradycja, 
wystaje baranek! 

To czas na życzenia, 

na chwile radości 
i niech w naszych sercach 

miłość ciągle gości. 

 



- Jakie potrawy znajdują się na wielkanocnym stole?  

 

Część z tych potraw już znacie. To te z koszyka wielkanocnego, tzw. Święconka. 

Pamiętacie, jakie ? 

Przypomnijmy je sobie: chleb, babka, biała kiełbasa, baranek, sól, pisanki, 

chrzan.  

Najważniejszą potrawą jest oczywiście jajko. To nim dzielimy się podczas 

śniadania wielkanocnego,  składając sobie świąteczne życzenia. 

Dodatkowo na stole pojawia się wielkanocna zupa – żurek; podawana z kawałkami 

białej kiełbasy i jajka.  

 

 

A także wielkanocne ciasto – mazurek.  

 



 

- Zaśpiewajmy teraz piosenkę „Z jajkiem i zającem”  

http://chomikuj.pl/bila51/piosenki+na+Wielkanoc/Z+jajkiem+i+zaj*c4*85cem,1209262844.mp3(audio)  

 

 - Przygotowałam dla Was zagadki związane z potrawami wielkanocnymi. 

       Obrazki poniżej, pomogą Wam je rozwiązać.  

    Najpierw popatrzcie, co przedstawiają rysunki. A potem posłuchajcie zagadek. 

   Powodzenia! 

 

 

Oby dzięki ludzkiej pracy 

i opiece nieba 

nigdy na twym stole 

nie zabrakło... (chleba) 

Azorek radośnie 

przy koszyczku hasa, 

lecz nic z tego nie będzie. 

Nie dla psa... (kiełbasa) 

W cebulowych łupinkach 

lub w farbkach kąpane, 

w prześliczne desenie 

ręcznie malowane. (jajka) 

 

Może być z cukru, 

z gipsu lub z ciasta, 

lecz najważniejszy jest 

i basta!!! (baranek) 

Sypka jak piasek, 

jak śnieżek biała, 

smaku dodaje 

już szczypta mała. (sól) 

 

 

- Udało Wam się rozwiązać zagadki? 

Jeśli tak, to bardzo się cieszę. 

 

http://chomikuj.pl/bila51/piosenki+na+Wielkanoc/Z+jajkiem+i+zaj*c4*85cem,1209262844.mp3(audio)


Moje drogie maluszki! 

Wyobraźcie sobie, że jutro tj. w czwartek  

wg. wielkanocnej tradycji  

wszystkie grzeczne dzieci odwiedza  

              ZAJĄCZEK    

 i zostawia im słodkie upominki.    
 

 

Zajączki wielkanocne  

najbardziej lubią zostawiać słodkości  

w koszyczkach. 

Jeśli macie w domu koszyczek  

postawcie go dziś wieczorem przy łóżku  

i kto wie, może do Was też przyjdzie 

Zajączek i zostawi coś słodkiego  

 

Biedroneczki! Przygotowałam specjalnie dla Was niespodziankę  

„Wielkanocne zagadki dla przedszkolaków”  - link poniżej 

https://wordwall.net/pl/resource/1249616/wychowanie-przedszkolne/wielkanocne-zagadki-dla-przedszkolak%c3%b3w 

kto ma starsze rodzeństwo może zajrzeć jeszcze tutaj : 

https://wordwall.net/pl/resource/1250265/wychowanie-przedszkolne/wielkanocne-zagadki-dla-przedszkolak%c3%b3w 

 

Udanej zabawy. 
 

Dziękuję za uwagę ! 

 

Pozdrawiam serdecznie  

p. Magda 
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