
TEMAT  TYGODNIA:  WIELKANOC 

I. 06.04. – PONIEDZIAŁEK  „Przysmaki wielkanocne” 

Zadanie 1. Wysłuchaj piosenki pt.: „Znaki Wielkanocy” (link do utworu  

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U) i odpowiedz na pytania. 

     

     „Znaki Wielkanocy” 

1. Te mazurki ozdobione migdałami  

Te koszyki wypełnione pisankami 

 Te baranki ulepione z marcepanu  

Bazie kotki od staruszki ze straganu 

 

Ref.  To są znaki tradycyjnej Wielkanocy 

 Kiedy życie się odradza do swej mocy 

 To znaki rozbudzonej świeżo wiosny 

 Świat się staje znów zielony i radosny 

 Świat radosny!  

Radosny! 

 Świat radosny! 

 

2.  Te palemki od bibuły kolorowe 

 Baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe 

 No a potem jeszcze lany poniedziałek 

 Śmigus dyngus pełen mokrych niespodzianek 

 

Ref. To są znaki tradycyjnej Wielkanocy 

 Kiedy życie się odradza do swej mocy 

 To znaki rozbudzonej świeżo wiosny 

 Świat się staje znów zielony i radosny 

 Świat radosny!  

Radosny! 

 Świat radosny! 

 

Pytania: 

- Piosenka jest szybka czy wolna? Wesoła czy smutna?  

- O jakich świętach jest mowa w piosence? 

- Co robimy w Święta Wielkanocne? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


 

Zadanie 2. Słuchaj opowiadania i przyglądaj się obrazkom, następnie 

odpowiedz na pytania. 

 

Barbara Szelągowska „Wielkanocne pyszności” 

 

 
 

 

 

 

 

 

W przedszkolu na każdym kroku 

widać było zbliżającą się Wielkanoc. 

W wazonach stały bazie, a obok – 

koszyczki z jajkami. Wszystkie 

zawieszone dekoracje też 

przypominały o świętach. Słońce 

każdego kolejnego dnia coraz 

mocniej świeciło. Ada, podobnie jak 

inne dzieci z jej grupy, nie mogła 

doczekać się świąt. Pani opowiadała 

o tradycjach wielkanocnych. 

 – A może zrobimy sobie mazurka? 

 I jeszcze babkę i szynkę. Nie może też 

zabraknąć chleba i jajek!  

– Ale jak my to wszystko sami 

zrobimy? – dopytywał Kamil. – To 

naprawdę dużo pracy. Widziałem, jak 

babcia piekła ciasto.  

Pani tajemniczo uśmiechnęła się do 

dzieci. 

 – Tak naprawdę zrobimy dziś te 

wszystkie smakołyki, ale one nie będą 

nadawały się do jedzenia. 

Wykonamy je z masy solnej, potem 

wypieczemy i pomalujemy. A na 

koniec urządzimy kącik wielkanocny.  

– Ale fajny pomysł – zawołał Kamil. 

Ada zrobiła wielką babę 

wielkanocną, a Kamil – szyneczkę. 

Inne dzieci też starały się jak mogły. 



 

 
 

 

 

Pytania: 

− Z czego dzieci wykonały pyszności do koszyka wielkanocnego?  

− Dlaczego Olek powstrzymał Maćka przed skosztowaniem babki z kącika 

wielkanocnego?   

 − Jakie smakołyki z wielkanocnego stołu lubisz najbardziej? 

 

 

 

 

Po pomalowaniu i ułożeniu na 

stoliczku wszystkie „smakołyki” 

wyglądały jak prawdziwe, zwłaszcza 

baba z lukrem.  

Po podwieczorku do sali średniaków 

przyszły w odwiedziny starszaki. 

 – Ale macie tu pyszniutkie pyszności! – 

oblizując się, zawołał Maciek i 

wyciągnął rękę po babę. 

W ostatniej chwili przed zjedzeniem 

powstrzymał go Olek. 

 – Dlaczego nie mogę się 

poczęstować? Trzeba jeść szybko, 

póki świeże. Potem już nie będą takie 

dobre.  

– Maciek, przyjrzyj się uważniej tym 

smakołykom. Przecież one są z masy 

solnej. Jeszcze mógłbyś sobie przez 

nie połamać zęby. Najlepiej poczekaj 

na prawdziwy wielkanocny stół i 

prawdziwe pyszności.  

Maciek przytaknął głową, ale i tak 

ukradkiem – kiedy nikt nie patrzył – 

powąchał babkę. Skrzywił się, 

zawiedziony, i rad nierad postanowił 

jednak poczekać na święta. 



 

Zadanie 3.  Przysmaki wielkanocne – zabawa plastyczna. 

● Przyjrzyj się poniższym obrazkom. Powiedz, co możemy znaleźć na wielkanocnym 

stole. 

   

 
  

 

● Lepienie z masy solnej smakołyków wielkanocnych 

POTRZEBNE MATERIAŁY: mąka, sól, woda, miska, taca;  

PRZEBIEG ZABAWY: 

Dziecko lepi samodzielnie z masy solnej wielkanocne przysmaki, które dziś poznało. 

Podaje ich nazwę. Umieszcza swoją pracę w wyznawczym miejscu przez osobę dorosłą. 

Po wyschnięciu pomaluje je farbami na odpowiednie kolory. 


