TYDZIEŃ - 29. 03. – 02. 04. 2021r.

Temat kompleksowy: WIELKANOC
Cele do realizacji:
- zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Wielkanocą,
- czerpanie radości z samodzielnego przygotowania pisanek,
- wprowadzanie dzieci w świąteczną atmosferę, wzmacnianie więzi rodzinnych,
- zapoznanie z obrazem graficznym litery: W, w,
- doskonalenie logicznego myślenia.

Słuchanie wiersza P. Beręsewicza Wielkanoc
Jajko z napisem „Pisanka Janka”
to była, przyznam, niespodzianka,
bo u nas w domu, aż do tej pory,
każdy malował jajka we wzory.
Ale poza tym, jak się wydaje ,
nie ucierpiały stare zwyczaje:
były palemki, serdeczne słowa,
spacer, życzenia, babka drożdżowa,
a w śmigus – dyngus po dwóch minutach
wszystkim świątecznie chlupało w butach.
Rozmowa na temat wiersza:
- Jakie zwyczaje są wymienione w wierszu?
- Jakie jeszcze inne zwyczaje i tradycje związane są z Wielkanocą?

Zachęcamy rodziców do wspólnego przygotowania pisanek ze swoimi
pociechami. Można ozdabiać ugotowane jajka lub wykorzystać jajka
styropianowe. Inspiracją może być krótki filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=mwWgC626krE&t=29s
Zabawa matematyczna: „Pisanki”
Należy przygotować 5 sylwet jajek i zaznaczyć je cyframi od 1 - 5. Po wysłuchaniu wiersza
dzieci rysują to, co znajduje się na pierwszej pisance, na drugiej i tak kolejno.

Pisanki, pisanki jajka malowane ,
Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki jajka kolorowe.
Na nich malowane bajki pisankowe.
Na jednej kogucik, a na drugiej słońce.
Śmieją się na trzeciej laleczki tańczące.
Na czwartej kwiatuszki, a na piątej gwiazdki.
Na każdej pisance piękne opowiastki.
Pisanki, pisanki jajka malowane ,
Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki jajka kolorowe.
Na nich malowane bajki pisankowe.
„Co włożysz do koszyczka?”
Omówienie tradycji obchodzenia Wielkiej Soboty – święcenie pokarmów.
Znaczenie niektórych pokarmów:

- chleb – symbolizuje ciało Pana Jezusa, a także dobrobyt,
- jajko – symbol życia i zwycięstwa nad śmiercią, podzielenie się jajkiem miało
umacniać więzi rodzinne,
- wędlina miała zapewnić płodność i zdrowie,
- sól – to symbol oczyszczenia, miała chronić przed złem,
- ser – ma zapewnić rozwój stada zwierząt domowych,
- chrzan – miał zapewnić siłę fizyczną,
- ciasto (babka) – symbolizuje umiejętności i doskonałość.
Zagadki świąteczne:
Co to za święto, zgadnijcie proszę,
Gdy wszyscy noszą pisanek kosze? (Wielkanoc)
Co to za jajka? – są kolorowe,
I mają wzorki żółte, różowe… (pisanki)
Łazi, grzebie pazurem,
Za nią kogut stoi murem,
Może jajka dobre da?
Może powie: „ Kud – kudak?” (kura)

Co z niego wyrośnie ?
Trudno to powiedzieć.
Musi je mamusia,
Kokoszka wysiedzieć (jajko)
Tę z piasku stawiają
Dzieciaki na plaży,
O tej wielkanocnej
Każdy łasuch marzy. (babka)
Ten prawdziwy na hali
Najlepiej się czuje,
Ten cukrowy w świątecznym
Koszyczku króluje. (baranek)
„Literka W”
Waga waży, woda płynie,
Walec jedzie, winda sunie.
Wieża stoi, wicher wieje,
Ja wesoło się śmieję.
- Co waży?
- Co płynie?
- Co jedzie?
- Co sunie?
- Co stoi?
- Co wieje?
- Co wspólnego mają te wszystkie słowa? ( rozpoczynają się na głoskę „w”)
Wypowiadamy odgadnięte słowa po jednej głosce. Podajemy inne słowa zaczynające się
głoską „w”. Wykonujemy w Kartach pracy odpowiednie ćwiczenia - strona 46 i 47.

Dzieci wykonują w Kartach pracy ćwiczenia na obecny tydzień – strony
od 46 – 59.
Kolorowanki wielkanocne:
https://mamotoja.pl/kolorowanki-wielkanocne-dla-dzieci-dowydruku,wielkanoc-artykul,15351,r1p1.html

DLA WSZYSTKICH DZIECI I ICH RODZIN
SERDECZNE ŻYCZENIA WIELKANOCNE:
ABY BYŁ TO CZAS UROCZY,
ŻYCZYMY MIŁEJ WIELKANOCY.
ABY ZDROWIE DOPISAŁO
I JAJECZKO SMAKOWAŁO
BY SZYNECZKA NIE TUCZYŁA,
ATMOSFERA BYŁA MIŁA.
NIECH TRADYCJA WODĘ LEJE,
A ZAJĄCZEK NIECH SIĘ ŚMIEJE!
Pani Małgosia
Pani Ewa
Pani Paulinka

