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WTOREK: JAKIE SĄ TRADYCJE ŚWIĄT WIELKANOCY?

1.Wysłuchaj opowiadania B. Kosmowskiej „Pamiętnik Kasi”
i odpowiedz na pytania (przeczytanego przez Rodzica lub wysłuchanego w
nagraniu umieszczonym na profilu facebookowym ’’Małe Przedszkole i
Żłobek’’).
„Sobota
Już niedługo Wielkanoc. Mama powiedziała, że jutrzejsza niedziela jest całkiem
inna. Nazywa się ją Niedzielą Palmową. Nie wyjaśniła dlaczego. Za to obiecała,
że wszystko się wyjaśni, gdy pójdziemy na przedświąteczny kiermasz.
Niedziela
Z wrażenia nie mogłam zasnąć. A kiedy wstałam rano, od razu wyjrzałam przez
okno, żeby sprawdzić, ile palm wyrosło w naszym ogrodzie. Nie było żadnej!
Tata najpierw się śmiał z tych moich palm. Potem wytłumaczył, że tak się
nazywa świąteczna ozdoba, którą kiedyś robiono z różnych gałązek. Dziś
wyplata się palmy nawet z kolorowych słomek, traw i papierków. Zobaczyłam
je na kiermaszu i bardzo mi się podobały. Jedną z nich kupiliśmy i została
poświęcona. Mama uważa, że będzie chroniła nasz dom przed nieszczęściem
albo złośliwymi sąsiadami. Czekamy z Krzysiem, kiedy palma zacznie działać
cuda.
Poniedziałek
No i stało się! Palma wcale nie chroni przed nieszczęściem! Dziś mama ogłosiła
wielkie porządki w całym domu! I jeszcze usłyszeliśmy, że sprzątanie jest
świąteczną tradycją. To był dość męczący dzień, ale w naszym domu
zapachniało wiosną.
Środa
Po południu przyszła pani Matysiak ze skargą, że Krzyś i ja zostawiamy rowery
pod jej furtką. Postawiliśmy je tam na chwilę i to była niesłuszna pretensja.
Musieliśmy kupić złotą palmę! W piątek Mama powiedziała, że jest post, a my
bardzo chcieliśmy zjeść na obiad spaghetti z sosem! Na szczęście wieczorem
bawiliśmy się w malarzy jajek! To wielka frajda przygotować ładny koszyk ze

święconką. Krzyś patrzył z wielkim smutkiem na pęto kiełbaski w koszyku.
I żałował, że trzeba na nią poczekać aż do świątecznego śniadania.

Pierwszy dzień świąt
Znowu jest niedziela, ale już świąteczna! Dziś możemy leniuchować i jeść
pyszne dania. Robimy to z radością. Z pysznych dań najbardziej cieszy się tata.
A my z Krzysiem mniej, bo po smacznych ciastach nic już nie możemy zjeść!
Najbardziej uroczyste było śniadanie. Założyłam swoją nową sukienkę. Nawet
Krzyś wyglądał tego dnia bardzo elegancko, jak powiedziała mama.
Poniedziałek
Tata mnie ostrzegał, abym uważała, idąc do Dorotki, bo choć nie pada deszcz,
mogę nagle mieć mokrą sukienkę. Śmiałam się z taty. A już po chwili biegłam
do domu, przemoczona do suchej nitki. Syn pani Matysiak i taki Robert z
naprzeciwka wylali na mnie i moją nową sukienkę całe wiadro wody, krzycząc:
-Śmigus-dyngus! Śmigus-dyngus! Poskarżyłam się rodzicom, ale powiedzieli,
że dziś jest lany poniedziałek. I tego dnia łatwo poznać, kto zna się na
świątecznych zwyczajach, a kto nie! - Można się oblewać wodą, ale delikatnie powiedział tata. - Kiedyś uważano, że oblana panienka szybciej wyjdzie za mąż,
a jeśli się obraża, długo będzie szukała męża - dodała mama. Pomyślałam, że
tata ładnie oblał mamę wodą, skoro została jego żoną. I postanowiłam nigdy nie
być żoną Roberta, choć Robert ma świetnego psa i siostrę Dorotkę, którą bardzo
lubię. No... chyba, że Robert nauczy się ładnie obchodzić święta!”.

Jakie tradycje wielkanocne występują w opowiadaniu?
Jakie jeszcze inne tradycje obchodzone są w Twoim domu?
Jak nazywa się świąteczna ozdoba, którą kiedyś robiono z różnych gałązek?
Dlaczego Krzyś nie mógł zjeść kiełbaski z koszyka?
Dlaczego Kasia miała mokrą sukienkę?

2.„W poszukiwaniu jajek”.
Rodzic ukrywa w pomieszczeniu papierowe jajka różnej wielkości. Na jajkach
są zapisane litery składające się ze słowa WIELKANOC. Dziecko ma za
zadanie znaleźć je wszystkie, poukładać od najmniejszego do największego
i przeczytać utworzony wyraz.
3. Powiedz, co widzisz na obrazku. Wskaż na obrazku to, co w swojej
nazwie ma głoskę „w”.

4. Zabawa taneczna.
Rodzic z dzieckiem tańczy przy dowolnej muzyce na dużych jajkach wyciętych
z papieru uważając, aby nie zejść na podłogę.

5. Zabawa rytmiczna „W wielkanocny poniedziałek”, nawiązująca do
zwyczaju oblewania się wodą.
Dziecko rytmizuje zdanie: „W wielkanocny poniedziałek oblewamy się
nawzajem” i jednocześnie wykonuje prosty ruch według własnych pomysłów.
Wypowiada zdanie w różnym tempie, nastroju i z różną dynamiką (wesoło,
smutno itp.).
6. Posłuchaj piosenki „Bajkowe Pisanki”Urszuli Piotrkowskiej.
(https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas).
,,Do zajączka przyszła kurka:
- Ko, ko, ko, ko – zagdakała.
- Z koszem jajek na pisanki
Mama-kwoka mnie przysłała.
Zając podparł się pod boki:
- A to ci dopiero jajka!
Namaluję na nich tęczę
I na każdym będzie bajka.
Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe.
Rozdamy je z dobrym słowem,
Świątecznym życzeniem,
Wiosennym marzeniem.
Bajkowe pisanki, bajkowe,
Wesołą wiodą rozmowę,
Że wiosna za oknem,
Że w dyngus ktoś zmoknie.
Rośnie żytko jak na drożdżach
I zieleni się rzeżucha,
Pisankowych opowieści
Zając słucha, kurka słucha.
Z bukiecikiem srebrnych bazi
W gości wybrał się baranek,
A dla niego mała kurka
Kosz bajkowych ma pisanek.
Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe…’’

7. Zabawy ruchowe z jajkiem.
- wyścigi z jajkiem na łyżce,
- obieranie jajek na twardo w jak najkrótszym czasie,
- podawanie sobie jajek z łyżki na łyżkę.
8. Karta pracy: Jajka. (Załącznik 1)
Połącz kolorowe jajka (z prawej strony) z koszykami (z lewej strony) tak, by
zgadzały się kolorami (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, wskaż
prawidłową odpowiedź).
9. Karta pracy: Ślady i jajka. (Załącznik 2)
Rysuj po śladach. Pokoloruj rysunki (jeśli nie masz możliwości wydrukowania
tej karty, zrób to na komputerze bez kolorowania).
Ozdób rysunki jajek po prawej stronie tak, jak są ozdobione jajka po lewej
stronie (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na
komputerze).
10. Praca plastyczna (dla chętnych).
Do wykonania palmy wielkanocnej potrzebne będą:
- kijek (może być gruba gałąź),
- kolorowa bibuła lub krepina,
- gałązki wierzby lub bukszpanu,
- narzędzia: nożyczki, klej, taśma.

Załącznik 1
Połącz kolorowe jajka (z prawej strony) z koszykami (z lewej strony) tak, by
zgadzały się kolorami (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, wskaż
prawidłową odpowiedź).

Załącznik 2
Rysuj po śladach. Pokoloruj rysunki (jeśli nie masz możliwości wydrukowania
tej karty, zrób to na komputerze bez kolorowania).
Ozdób rysunki jajek po prawej stronie tak, jak są ozdobione jajka po lewej
stronie (jeśli nie masz możliwości wydrukowania tej karty, zrób to na
komputerze).

Dodatkowe karty pracy (dla chętnych)
Ułóż zadania do podanych obrazków.

Nazwij figury.
Rysuj według wzoru.

