
29. 03.2021 

 

TEMAT DNIA: POZNAJEMY TRADYCJĘ 

Cel: poznanie znaczenia tradycji; poszerzanie wiadomości dzieci na temat 

potraw przygotowywanych na świąteczny stół, budzenie zainteresowania 

świątecznymi tradycjami. 

Podstawa programowa: 

OBSZAR SPOŁECZNY 

6. Nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. 

szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – 

obowiązkowość, przyjaźń, radość; 

OBSZAR POZNAWCZY 

2. Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą 

języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, 

mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia 

głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach. 

6. Wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty 

językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom. 

12. Klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w 

grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia 

podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt) 

OBSZAR FIZYCZNY 

7. Wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i 

oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, 

używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (słucham) (mówię, opowiadam) 

 

Wielkanocny stół 

Marlena Szeląg 

Wielkanocny stół już obrusem nakryty, 

w rzeżuszce baranek cukrowy ukryty. 

Na środku święconka, a w niej pisanki 

– jajka zdobione we wzorki i plamki. 

W wazonie świątecznie się prezentują 

bazie, co kotki swe pokazują. 

Już na talerzach kiełbasa biała, 

zalana barszczem jest prawie cała. 

A tam mazurek – wypiek świąteczny, 

posyła babie ukłon serdeczny. 

Tuż obok talerz – jajka w nim siedzą, 

wraz z życzeniami bliscy je zjedzą... 

Już na śniadanie goście przybyli 

– na stole symbole tradycji odkryli. 

 

PYTANIA DO WIERSZA 

 

• jakim święcie jest mowa w wierszu? 

• Czym nakryty był stół?  

• Co znajdowało się na świątecznym stole?  

• Po co na święta Wielkanocne szykuje się jajka?  

• Jak myślicie, co to jest tradycja?  

• Czy według was jest ważna, dlaczego?  

• Jakie znacie inne tradycje związane z Wielkanocą, o których nie było mowy w wierszu? 

 

 

(piszę, praca z książką) 

 

PRACA Z KSIĄŻKA- KP. 2 str. 21-  

Ćwiczenia małej motoryki. 

Zdobywanie wiedzy na temat tradycji związanych z Wielkanocą. 

 



(koloruję, rysuję, szkicuję) 

Pokoloruj obrazek według podanego kodu 

 

 
 



RUCH TO ZDROWIE- POMYSŁ NA ZABAWĘ DO WYKORZYSTANIA W DOMU 

 

 (ćwiczę, bawię się, współpracuje) 

 

Przeprawa przez rzekę 
Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok 

rozciąga swoje brzegi od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany,  

w zależności od rozkładu mieszkania. Musicie przejść na drugą stronę skacząc 

po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. Czym są kamienie? Poduszkami 

jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na podłodze tak, aby 

przejście po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym przedostaniu 

się na drugi brzeg zmieniajcie ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby 

to był kolejny level do przejścia w grze. 


