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TEMAT TYGODNIA
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O wiosennych świętach każdy z nas pamięta.

Cele  ogólne:  poznawanie  tradycji  i  obrzędów  ludowych  ze  swojego  regionu
i całej Polski, rozwijanie umiejętności współpracy Rodzic – Dziecko.

Zapraszamy do wykonania razem z dziećmi mazurka wielkanocnego.
Poniżej zamieszczamy przepis. Pamiętajcie, aby pochwalić się efektami Waszej pracy.

Składniki na kruchy spód:

350 g mąki pszennej, najlepiej krupczatki

100 g cukru pudru

szczypta soli

200 g masła, zimnego

1 łyżka gęstej kwaśnej śmietany 18%

2 żółtka

Mąkę przesiać, dodać masło, posiekać szybko nożem do momentu, kiedy ciasto będzie

przypominać kruszonkę.  Dodać żółtka,  cukier,  sól,  kwaśną  śmietanę  i  szybko  zagnieść

(można  również  zmiksować  w  malakserze).  Z  ciasta  uformować  kulę,  owinąć  ją  folią

spożywczą, schłodzić w lodówce przez 30 – 60 minut.

Blachę o wymiarach 35 x 25 cm (lub 40 x 25 cm) wysmarować masłem, wyłożyć papierem

do  pieczenia.  Ciasto  rozwałkować,  przenieść  na  blaszkę,  dokładnie  wylepić  spód

i wyrównać. Ozdobić wokół skręconym wałeczkiem ciasta (wersja wielkanocna).

Piec w temperaturze 200ºC przez około 20 minut, na jasnozłoty kolor. Ciasto jest płaskie,

ale właśnie takie ma być!

Ponadto:

 1 puszka mleka skondensowanego słodzonego*

Masę najlepiej przygotować dzień wcześniej, by zdążyła dobrze przestygnąć

Mleko w puszce (zamknięte) umieścić w wysokim garnku i zalać wodą do przykrycia puszki,

na garnek nałożyć pokrywkę. Gotować przez 2 godziny, pamiętając by puszka była cały

czas zanurzona w wodzie (w razie konieczności wodę uzupełniać). Puszkę wyjąć z wody,

całkowicie  wystudzić  i  otworzyć.  Gotową  masą  kajmakową  posmarować  upieczone

i wystudzone ciasto.



Posmarowane  kajmakiem  ciasto  udekorować  bakaliami.  Mogą  to  być  rodzynki,  płatki

migdałów, kandyzowana skórka pomarańczowa lub cytrynowa, daktyle, orzechy, itp.

• Można użyć gotowej masy kajmakowej z puszki, co znacznie przyspieszy wykonanie

mazurka.

Praca dzieci 3 – letnie
Daniel D.  Franek F.  Dawid H.  Lilianna M.  Julia P.  Cezary T.C.  Julian T.C.

Wielkanocna piosenka

Hopla Hopla raz i dwa

Podczas słuchania piosenki spróbujcie przedstawić ruchami ciała co się dzieje w utworze.
Spróbujcie również policzyć ile razy w piosence pojawia się słowo zając.

Aby łatwiej zapamiętać możecie pomóc sobie licząc na palcach.

.https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c

Pisanki

Zrobienie tych pisanek jest najprostsze na świecie. Możesz wykorzystać jajka ugotowane
na twardo, pomalowane na jednolity kolor albo też te całkiem białe tez są doskonałe.

Potrzebne będą jajka, klej wikol, drobny makaron, kasza lub soczewica . Posmaruj jako
klejem, następnie posyp je mieszanką kaszy i makaronu. Uzupełni miejsca, w których jest

pusto. Pisanka gotowa 

file:///C:/Users/Ma%C5%82y%20&%20Eve/Desktop/www%20PS%2036/Gr.%20V/.%20https:/www.youtube.com/watch%3Fv=t-jVEPrPR9c


Praca dzieci 4 – letnie
Hania B.  Augustyn B.  Ewa G.  Gabriela G.J.  Marysia M.  Adrianna O.  Tomek P.
Kuba R.  Emil S.

Posłuchaj i odpowiedz na pytania

https://www.youtube.com/watch?v=MEzNYFnkM70

„Spacerek kurek”

Były sobie kurki trzy,
co na spacer rano szły.

Jedna gruba, druga chuda,
a ta trzecia oczkiem mruga.

I tak sobie kurki trzy,
raz dwa raz dwa, w pole szły.

A pod stogiem ziarnka są,
zjadły kurki ziarnek sto.
Myśli sobie każda kurka

po co wracać na podwórko?
Smaczne ziarnka tutaj są

nie na próżno więc się szło.

Chłop szedł miedzą do swej wsi
i zobaczył kurki trzy.

Krzyknął: pozwól kurze grzędy,
ona wnet ci wlezie wszędy.

Klasnął w dłonie raz dwa trzy
i wypłoszył kurki trzy.

https://www.youtube.com/watch?v=MEzNYFnkM70


Rozmowa na temat piosenki.
- Ile było kurek?
- Jak wyglądała pierwsza kurka? Jak wyglądała druga?
- Co robiła trzecia?
- Dokąd poszły kurki?
- Ile zjadły ziarenek?
- Co pomyślały kurki?
- Kto nadszedł drogą? Co zrobił?

Praca dzieci 5 – letnie
Lidia D.  Franciszek K.  Emma S.  Bernard Ż.  Maksymilian I. - (karty pracy str. 8-9)

Zajączek

Do wykonania zajączka potrzebne są: 
1. kartka
2. 3 guziczki 
3. tasiemka 
4. klej 
5. nożyczki
6. farbki

Wytnij z kartki 7 większych figur w kształcie jaja



 i 4 mniejsze.

Pokoloruj figury na wybrany kolor. 

Przyklej tak, żeby wyszedł Ci zajączek jak z obrazka powyżej.

Z guziczków zrób oczka i nosek. Ozdób tasiemką.

Przy okazji poćwicz wiązanie na kokardkę.



Praca dzieci 6 – letnie
Gabriela M.  Wiktor J.

Karty pracy str.8-9 – utrwalenie liczebników porządkowych, ćwiczenie spostrzegania.

„Pisanki”

Dzieci obsiadły stół i malują pisanki:
Pierwsza ma kreski

Druga – kółka zielone
Trzecia - drobne kwiaty
Czwarta – dużo kropek

Piąta – gwiazdki świecące
Szósta – znów zygzaki

Siódma – barwne kwiaty jak astry lub maki
Ósma – wąskie szlaczki z zieloniutkich listków

Dziewiąta – ma już prawie wszystko:
I kropki i zygzaki i paseczków wiele

I czerwień i złoto i błękit i zieleń
I dziesiąta – największa - piękna, przystrojona w kolory tęczy

Dumne są z nich dzieci wszystkie.

Narysuj 10 pisanek w takiej kolejności jak jest w wierszu.
POWODZENIA !!!

Zapraszamy do obejrzenia filmu o kurkach, kaczkach i innych ptakach.

https://www.youtube.com/watch?v=eRXhIPlBwuI

https://www.youtube.com/watch?v=PW0yJOmnywI

https://www.youtube.com/watch?v=PW0yJOmnywI
https://www.youtube.com/watch?v=eRXhIPlBwuI


PRACA DODATKOWA - CHĘTNYM DZIECIOM

Wspólna zabawa kubeczkowa rodzic i dziecko.

https://www.youtube.com/watch?v=s3tHKxiCMPA

Jajko i kurczak   – zabawa ruchowa.

Dzieci poruszają się swobodnie po dywanie. Na pauzę w muzyce reagują na polecenie
rodzica przyjmując określoną postawę ciała np.;

jajko – kładą się na podłodze, zwijają ciało w kulkę i turlają się z boku na bok;
kurczak – układają ramiona w skrzydełka i poruszają się po dywanie drobnymi kroczkami.

Wielkanocne pisanki   – zabawa konstrukcyjna.

Dzieci siada na podłodze. Przed sobą układa sznurek w kształt pisanki. Następnie ozdabia
jajko dostępnymi materiałami plastycznymi według swojego pomysłu 
(kolorowe druciki, guziki, fasolki,, sznurówki, plastikowe nakrętki, itd.).

Zabawa ruchowa - „Cyferki figurki”

Na przerwę w muzyce rodzic demonstruje dzieciom wybraną cyfrę,
a dzieci próbują ze swojego ciała ułożyć jej kształt.

Zabawę powtarzamy kilka razy zmieniając za każdym razem cyfrę.

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE DZIECKA

PRACA RODZIC – DZIECKO

Rodzic czyta tekst - dziecko mówi co widzi na obrazku.

https://www.youtube.com/watch?v=s3tHKxiCMPA


Na polanie

na polanie opowiadał bajkę:

za   

za    myszki brały w łapki  i biegały z

 . Jeśli biegać chcesz jak 

ruszaj ze mną na doroczny wielkanocny wyścig z .
Już po chwili zrobiło się gwarno w lesie. Wszyscy 

spieszą do zabawy. Każdy własną niesie. 

Przemądrzała  wnosi pełen  na polankę, aby 
każdy sobie wybrał jaką chce :
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