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Temat: Potrawy na wielkanocnym stole 

 

1. Przeczytajcie wiersz o pięknym „Wielkanocnym stole”. 

„Nasz 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. 

Wpuśćmy wiosnę, 

Niech słońcem 

zabłyśnie nad stołem 

w wielkanocne świętowanie 

jak wiosna wesołe!” 

 

2. „Świąteczne menu” – zapoznanie dzieci z potrawami wielkanocnymi 

 Barszcz/żurek 



 

 Babka wielkanocna 

 

 

 mazurek,  

 

 



 

 

 pasztet,  

 

 
 

 jaja na twardo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Symbolika święconki : 

 

Baranek - znak Chrystusa Zmartwychwstałego. Na chorągiewce jest umieszczony 

krzyż oraz napis „Alleluja”, wyrażający radość  

  

 

 Jajko- starożytny symbol nowego życia, przesiąknięty w mitologii odniesieniami 

do czterech żywiołów: skorupka – ziemia, błona – powietrze, żółtko – ogień, a 

białko – woda.  

 
 

 Chleb- pamiątka rozmnożenia chleba na pustyni, którym Jezus nakarmił swoich 

słuchaczy. Symbolizuje pokarm dla duszy 



 

 Wędlina – symbol złożonej ofiary (baranka). Ma zapewnić dobrobyt, zdrowie i 

płodność.  

 

 Ciasto- To oznaka kunsztu, więc najlepiej jeśli jest to wypiek domowy – babka czy 

mazurek – będący wyrazem naszych umiejętności.  



 
 

 Chrzan-ostry smak i zdolność wyciskania łez sprawiły, że jest symbolem goryczy 

Męki Pańskiej, zwieńczonej słodyczą Zmartwychwstania. Oznacza tężyznę 

fizyczną, ludzkie siły i żywotność 

 

 Sól- ten życiodajny minerał towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Sól jest 

symbolem prostoty życia, samego sedna istnienia, sił moralnych i duchowych, 

oczyszczenia oraz prawdy. Wierzono, że chroni przed chorobami i odstrasza siły 

nieczyste. 



 pieprz – symbolizujący gorzkie zioła, 

 

 zajączek – kojarzony z płodnością i odrodzeniem przyrody, a że śpi ponoć z otwartymi 

oczami, więc to on miał pierwszy zobaczyć Zmartwychwstałego, 

 

 

 kurczaczek – powiadano kiedyś, że Chrystus wstał z grobu „jak kurczę z jaja”.  



 
 

4. Zabawa w berka kucanego- proszę zabawić się z dzieckiem w berka kucanego. Wszyscy 

w tej zabawie skaczą jak zajączki. Osoba złapana zatrzymuje się w miejscu. Berek goni 

do momentu złapania wszystkich graczy. Później następuje zmiana goniącego. 

5.  „Świąteczny mazurek” – modelowanie i ozdabianie mazurka z masy solnej; toczenie, 

wałkowanie, modelowanie ozdób. Po przygotowaniu masy solnej dzieci toczą, wałkują, 

spłaszczają kawałki masy solnej, by przekonać się o jej plastyczności, zmienności oraz 

możliwości cofnięcia zmian. Po uprzednim wygnieceniu kawałka masy wykonują spód 

ciasta, pokrywając nim tekturkę na wysokość minimum 0,5 cm. Następnie przystępują do 

wykonania ozdób. Robimy jeszcze z dziećmi kilka dekoracji, by przekonały się, że nie 

jest to trudne zadanie, by nabrały pewności. Po wyschnięciu malujemy nasze mazurki 

farbami. 

6. „Zanieś podwieczorek” – zabawa ruchowa z ćwiczeniami równowagi.. Zadaniem 

dziecka  będzie przejście po linii prostej do wyznaczonego miejsca i powrót z tacą, na 

której została ustawiona zastawa dla lalek, bez upuszczenia żadnego przedmiotu.  

7. Karty pracy do wyboru 


