
 
 
 
 

8.04.2020r.Wielkanocne pyszności  

 

1. Potrawy wielkanocne – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej 

Wielkanocne pyszności. 

Rodzic czyta opowiadanie,  

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. 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. 

 

Drogi Rodzicu porozmawiaj ze swoim dzieckiem nt. przeczytanego tekstu: 

Pomogą Ci w tym poniższe pytania 

 − Z czego dzieci wykonały pyszności do koszyka wielkanocnego? 

− Dlaczego Olek powstrzymał Maćka przed skosztowaniem babki z kącika wielkanocnego?  

− O jakich tradycjach wielkanocnych była mowa w opowiadaniu? 

− Jakie smakołyki z wielkanocnego stołu lubicie najbardziej? 

 

 



 
 
 
 

2. Przysmaki wielkanocne – lepienie z masy solnej. 

Dziecko lepi samodzielnie z masy solnej wielkanocne przysmaki.  

Propozycja przepisu na masę solną: 

Przede wszystkim: w przypadku mąki i soli dobrze jest stosować proporcje 1 do 1(choć 

niektóre przepisy podają również 2 do 1), a więc na jedną szklankę mąki będzie potrzebna 

szklanki soli. Wody dodajemy tyle, aby otrzymać zbitą masę, czyli około połowy szklanki. 

Można dolać też łyżkę oleju. 

Mąkę i sól wsypujemy do głębokiej miski, mieszamy i zaczynamy dolewać wodę, (trzeba to 

robić stopniowo). Następnie ciasto należy zagniatać na desce lub stolnicy, tak długo, aż 

powstanie lepka, plastyczna masa. To najprostszy przepis na masę solną.  

Możecie także poeksperymentować: do podstawowego przepisu dodać przyprawy, np.  

cynamon, kakao lub kurkumę – uzyskamy w ten sposób ciekawe kolory. 

Gdy masa będzie gotowa można zabrać się do lepienia. Dobrze jeśli dziecko nazywa  to co 

robi. Gotowe dzieła odkładamy i czekamy żeby wyschły. Po wyschnięciu możemy je 

pomalować na odpowiednie kolory. 

3. Słuchanie piosenki - Znaki Wielkanocy. Po wysłuchaniu piosenki dziecko opowiada 

jaka była treść.  

Link do piosenki  

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

4. Coś do pokolorowania  

( pisanka do pobrania w dokumencie) 

 

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

