GRUPA IV
W tym tygodniu (29.03-02.04) temat kompleksowy - „Wielkanoc”

Cele główne:
-poznawanie zwyczajów wielkanocnych
-rozwijanie mowy
-przeliczanie w zakresie dziesięciu
-poznawanie różnych pisanek
-rozwijanie sprawności manualnej
-poznawanie budowy i właściwości jajka
-przygotowanie prostych potraw z jajek
- zapoznanie z ciekawostkami na temat pisanek
-zapoznanie z tym, do czego można wykorzystać jajka
-rozwijanie sprawności fizycznej
-zapoznanie ze zwyczajem oblewania się wodą w lany poniedziałek
-rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów
-rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter.

1. Słuchanie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych.
JAJKO- to znak wszelkiego początku narodzin i zmartwychwstania. Dzielimy się nim przed
rozpoczęciem śniadania, życząc sobie pomyślności , zdrowia i błogosławieństwa Bożego. W ludowych
wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby, chroniło przed pożarem, zapewniało urodzaj w polu i
ogrodzie, a nawet powodzenie w miłości. Z jajka wykluwa się kurczątko , które jest symbolem
nowego życia.
PISANKI- dawano w podarunku, jako dowód życzliwości i sympatii.
CHLEB – jest podstawowym pokarmem człowieka. Dzielimy się nim i wspólne spożywanie jest od
najdawniejszych czasów znakiem przyjaźni, życzliwości i poczucia wspólnoty.
PALEMKA – miała chronić ludzi, zwierzęta, domy przed ogniem, czarami i złem tego świata.
Niezwykłą moc daje jej gałązka wierzby – drzewa najwcześniej okrywającego się zielenią.
MAZURKI – przywędrowały do nas z kuchni tureckiej. Kunsztownie lukrowane i dekorowane
bakaliami, przypominają wyglądem maleńkie tureckie dywaniki.
CHRZAN , A TAKŻE PRZYPRAWY – pieprz, sól, święci się, aby pamiętać o gorzkiej Męce Chrystusa.
Dawniej śniadanie wielkanocne rozpoczynało się od zjedzenia całego korzenia chrzanu, żeby ustrzec
się od bólu zębów i brzucha.
BARANEK – z czerwoną chorągiewką ze złotym krzyżykiem symbolizuje Chrystusa Odkupiciela.
Stawiano go pośrodku stołu, żeby podczas wielkanocnych biesiad i uciech wierni nie zapominali o
religijnym charakterze świąt. Kiedy gospodynie wypiekały baby drożdżowe, kuchnia musiała być
zamknięta na klucz. Ktoś obcy bowiem mógłby zaszkodzić rosnącemu ciastu głośną rozmową albo
złym wzrokiem. Wyjętą z pieca babę kładziono na poduszki i do chwili ostygnięcia przemawiano do
niej szeptem.
ZAJĄCZEK – obwieszcza wiosenną odnowę. Kiedyś jego wizerunek kojarzono z grzesznikami, którzy
odbyli oczyszczającą pokutę. Potem zaczął obdarowywać dzieci łakociami i prezentami.

2.Zestaw ćwiczeń:








Zabawa orientacyjno-porządkowa –„ Pokaż pisankę”- Dziecko biega po pokoju. Na hasło:
„Pokaż pisankę”, zatrzymuje się i pokazuje piłeczki trzymane w dłoniach
Ćwiczenie dużych grup mięśniowych „Wysoko – nisko” -Dziecko stoi. Na hasło: Wysoko –
staje na palcach, wyciągając ku górze ręce z piłeczką. Na hasło: Nisko – wykonuje przysiad
podparty, stukając piłeczką w podłogę.
Zabawa ruchowa z elementem skoku – Przeskocz piłeczkę. Dziecko wykonuje przeskoki
obunóż przez położoną na podłodze piłeczkę
Ćwiczenia tułowia – Dziecko w siadzie skrzyżnym , toczy wokół siebie piłeczki, na sygnał
Rodzica (np. klaśnięcie) , dziecko zmienia kierunek toczenia.
Zabawa ruchowa z elementami skoku – „ Przeskocz piłeczkę” – Dziecko wykonuje przeskoki
obunóż przez popPłożoną na podłodze piłeczkę.

3. Zabawa plastyczna „ Pisanki”
Potrzebujemy: Materiały potrzebne do ozdabiania pisanek ( farby, klej, nożyczki, kolorowe włóczki,
kolorowy papier, mazaki, lakier do paznokci, patyczki do uszu, pędzle, ugotowane jajka.Dziecko
wybiera sobie technikę, którą będzie ozdabiało pisankę lub wykonuje każde jajko inną techniką.
- farby plakatowe – malowanie jajek farbami
- kolorowe włóczki –oklejanie jajek włóczką
-kolorowy papier- oklejanie jajek kolorowym papierem,(można użyć papieru samoprzylepnego)
- lakier do paznokci - patyczkiem do uszu lub pędzelkiem malujemy jajka

4. Ćwiczenia z pisankami- przeliczanie. (używamy pisanek wykonanych dzień
wcześniej )

Dwa koszyczki z pisankami.
• Wyjmowanie pisanek z koszyczków, przeliczanie ich.
− Ile pisanek jest w pierwszym koszyczku? ( zielonych…., czerwonych…..).
− Ile pisanek jest w drugim koszyczku? (żółtych…., niebieskich…..).
• Liczenie wszystkich pisanek w koszyczkach. Układanie zapisów matematycznych:
- Pierwszy koszyczek: (……zielonych….) + (……czerwone) = ……. Pisanek
- Drugi koszyczek: ….. (żółtych) + …… (niebieskie) = ….. pisanek.

Porównywanie liczebności pisanek w koszyczkach.
5. Zajęcia ruchowe:


. „Taniec kurcząt w skorupkach”– taniec dzieci i rodziców przy wesołej muzyce.
Dziecko z rodzicem biorą się za ręce i tańczą na dużej sylwecie jajka wyciętej z
szarego papieru.

https://youtu.be/SE8-tteo9wg



„Kwoki, koguty i kurczątka” – zabawa ruchowa przy muzyce.
Rodzice są kwokami (maama) lub kogutami (tata) – ustawiają się po bokach
pokoju, dzieci to kurczątka. Gdy gra muzyka, dzieci naśladują sposób poruszania
się kurcząt (spacerują, podskakują, machają „skrzydełkami”, grzebią
„pazurkami”), muzyka milknie – szybko chowają się pod „skrzydłami” kwoki
lub koguta (przytulają się do swojej mamy lub taty). Zabawa powtarzana jest
kilka razy.

https://youtu.be/SE8-tteo9wg

6. Zagadki słowne :
-W wielkanocnym koszyczku leżeć będą sobie. Zanim je tam włożę, ślicznie je ozdobię…
(Pisanki)
-Tyle w koszyczku leży pisanek, a pośród nich słodki, cukrowy…(Baranek)
-Choć już Święta blisko, wiatr na dworze dmucha. Na talerzu, w domu rośnie już…
(Rzeżucha)
-Jestem żółty, mały, puszysty i z jajka się wykluwam. Czy już wiecie, kto ja jestem?
(Kurczaczek)
- Zgodnie z wielkanocnym zwyczajem słodkie upominki każdemu rozdaje… (Zajączek
Wielkanocny)

7. Praca plastyczna – „ Koszyczek Wielkanocny"

Materiały:







makaron typu rurki
żółta i brązowa kartka
gazetki reklamowe
nożyczki
klej
ołówek

Sposób wykonania:

Z brązowego papieru wycinamy półkole i przyklejamy do kartki, smarujemy jedynie dolną
połowę. Z kolorowych gazetek reklamowych wycinamy jajka i przyklejamy tak, by dolna
część była w koszyku, a górna wystawała. Podklejamy górną część koszyka. Ołówkiem
rysujemy uchwyt koszyka. Koszyk, oraz uchwyt oklejamy makaronem typu rurki. Na środku
koszyka robimy przeplatankę z rurek, na zmianę przyklejamy rurki poziomo i pionowo.

8. Wielkanocne łamigłówki:

https://drive.google.com/file/d/0By3QTuAmRs6TclRhTjdjWGNvclU/view

9. Słuchanie wiersza - „ Śmigus „- Władysława Broniewskiego”

Śmigus! Dyngus!Na uciechę
z kubła wodę lej ze śmiechem!
Jak nie kubła, to ze dzbana,
śmigus – dyngud dziś od rana!

Staropolski to obyczaj,
żebyś wiedział i nie krzyczał,
gdy w Wielkanoc, w drugie świeto,
będziesz kurtkę miała zmoknietą.

Rozmowa na temat wiersza:

- Co to jest śmigus – dyngus?
- Co to znaczy staropolski zwyczaj?
- Kiedy obchodzi się śmigus -dyngus?
Kolorowanka:
https://alliwaw.files.wordpress.com/2010/04/smigus_dyngus.gif
10. Kodowanki wiosenne: do wyboru:
file:///C:/Users/komp/Downloads/Odwzoruj%20obrazek.pdf
11. Kolorowanki wielkanocne: do wyboru:


https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2018/09/kolorowankiwielkanoc-pisklak.jpg



https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2015/03/baranek-wielkanocnykolorowanka.jpg



https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2015/03/koszyk-z-pisankamikolorwanka.jpg

12. Policz i pokoloruj: do wyboru

https://drive.google.com/file/d/1nxruEwP7FC05zqkoBzVKVe-lU-sWkOLl/view
13. Karta pracy - cz.3 54 s. - 61 s.
14. Przepis " Kurczak z jajka"
Kurczak z jajka

Przepis na 6 kurczaczków:
Potrzebujemy :
* 6 dużych jaj
* 1 łyżeczka musztardy
* 1/4 szklanki majonezu
* 1/4 łyżeczka soli
Wykonanie:

1.
Ugotuj jajka na twardo (po zagotowaniu się wody z jajkami wyłącz kuchenkę i odstaw
garnek na 12 minut).
2.
Wylej gorącą wodę i zalej jajka na nowo zimną. Poczekaj, aż się ochłodzą.

3.
Obierz jajka, przekrój na pół w pozycji poziomej, wytnij zygzak bliżej dolnej, następnie bliżej
górnej części, wyciągnij żółtka i wymieszaj je w misce z musztardą, majonezem i solą. Mieszaj
dopóki nie znikną grudki.
4.
Nałóż powstałą pastę do woreczka, wycinając w nim małą dziurkę. W ten sposób uzyskasz
torebkę do nakładania masy. Wyciśnij pastę do białek.
5.
Umieść na paście oliwkowe oczy i paprykowy dzióbek, po czym przykryj górnym białkiem.
6.
Gotowe kurczaczki połóż na talerzu wyłożonym sałatą i podaj na stół. Smacznego!

* Nadziewane oliwki (pokrojone kółka na oczy)
* Czerwona papryka (pokrojona w małe trójkąty na dzióbek)

Życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!!!!
nauczycielki grupy IV
Ewa Antoniów i Izabela Bezak

