
GRUPA V

poniedziałek 29.03.2021 rok

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców z grupy V.

Ze  względu  na  zaistniałą  sytuację  nie  możemy  przychodzić  do  pracy
i bezpośrednio w przedszkolu prowadzić zajęć dydaktycznych. Dlatego też za
pomocą  naszej  strony  internetowej  przedszkola  będziemy  przekazywać
informacje  dotyczące  działań  edukacyjnych.  Prosimy  Rodziców
o współpracę z naszą grupą i wspólną edukację. 

Pozdrawiamy serdecznie Dzieci i Rodziców.
Nauczycielki z grupy V.

TEMAT TYGODNIA

(29.03-02.04.2021 rok)

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.

Przypominamy o wykonaniu obrazka malowanego piaskiem i przesłaniu zdjęć
na adres ps.36grupa5@onet.pl

Zdjęcia będą umieszczane na naszej stronie internetowej.
Dziękujemy. 

Wielkanoc to święta, z którymi związana jest chyba największa
ilość zwyczajów i tradycji.

Według tradycji stół świąteczny powinien być przykryty białym obrusem
i udekorowany liśćmi bukszpanu. Na środku stołu stawiamy baranka, np. na
łączce z rzeżuchy. Rzeżucha to symbol sił witalnych i rodzącego się życia.

Niedzielę Wielkanocna rozpoczynamy uroczystym śniadaniem, wtedy
spożywamy święconkę.

mailto:ps.36grupa5@onet.pl


Do koszyczka wkładamy:

 baranka – symbol zmartwychwstałego Chrystusa,

 jajka – symbol rodzącego się życia,

 chrzan – symbol siły,

 wędlina – symbol płodności i dostatku,

 ser – symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych,

 sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota prawdy,

 ciasto (babka) – symbol wszechstronnych umiejętności.

Tradycyjne świąteczne potrawy to:

 żurek – czyli barszcz biały,

 kiełbasa – zwykle biała, na ciepło,

 szynka wędzona w jałowcowym dymie,

 ćwikła z chrzanem,

 pieczone mięso,

 własnoręcznie wykonana babka,

 mazurek z artystycznymi dekoracjami,

 pascha,

 kołacz,

 sernik (kiedyś zwany przekładańcem).

Wielkanocny Poniedziałek (lany poniedziałek, śmigus-dyngus) to czas radości,

zabawy, psikusów, na które wszyscy czekali przez cały okres postu. W tym

dniu polewamy się wodą. Dawniej śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami

– śmigus oznaczał tradycyjne smaganie, czyli uderzanie wierzbowymi

gałązkami lub polewanie wodą. Wszystko w formie zabawy – chłopcy smagali

dziewczęta po gołych łydkach. Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy chodzili od

domu do domu i w zamian za życzenia i śpiew domagali się wykupu w postaci

pisanek, słodyczy, pieniędzy. Z czasem połączono te zwyczaje i dziś tylko

polewamy się wodą.



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

Zajączek wielkanocny – zabawa paluszkowa

Siedzi zajączek na zielonej łące. (prawy kciuk przytrzymuje złożony palec serdeczny
i  mały;  palce:  wskazujący  i  środkowy są  wyprostowane  i  poruszają  się  jak  uszy
zająca)
Przychodzi jego sąsiad i noskiem swym wącha. (powtórzenie czynności lewą ręką)
Nastawiają  uszu  pełni  animuszu. (obracanie  dłonią,  kierując  „uszy”  we  wszystkie
strony)
Chowają pisanki w trawie i w sasanki. (składają „uszy” do siebie)
Niebieskie i czerwone (machają prawą ręką, potem lewą)
czy będą znalezione? (odchylają ręce w bok)



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

Zapraszamy do wspólnego przeczytania Rodzic – Dziecko.

„Wielkanocny zając” Marek Dąbrowski

Wielkanocny zając,
Święta za nic mając

Kica sobie tylko
Na przekorę wilkom.

Na przekór też lisom,
Błagań nic nie słysząc,

Bo wokoło niego,
Spod skorupy śniegu

Zewsząd słychać prośby,
Żeby stanął choćby
I w nastroju święta

Ze wszystkimi klękał.

Pierwsze były bazie
Jedyne na razie:

- Zajączku kochany,
Z czekolady lany.

Święta są tuż, tuż!
Zostań z nami już.

Za nimi pisanki,
Równo jako z miarki,

Chóralnie krzyczały,
Gdy uszy widziały:

- Miły nasz Zajączku
Zostaw już te łączki

I przybywaj w mocy
Do Świąt Wielkiej Nocy.
Śmigus Dyngus na to:
- Zając! Robisz zator!

Czemu nie chcesz z nami
Cieszyć się świętami,

A Zając frywolnie
Kica… nieco wolniej...

- Powiem Wam tu wszystkim,
Robię co się wyśni!

Taka ma radość świętowania
Zawsze Nocą Zmartwychwstania !





Praca dzieci 5 – letnich:
Lidia D.  Franciszek K.  Emma S.  Bernard Ż.  Maksymilian I.
(praca w książce – zadanie 1 i 2 str. 3; zadanie 1 i 2 str.4)

Zapraszamy do wspólnego przeczytania Rodzic – Dziecko.

"Kłótnia wielkanocna" U. Pakuła

Posłuchajcie tylko ile było krzyku, 
gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku. 
Malutkie kurczątko, bielutki baranek, 

Brązowy zajączek i kilka pisanek. 

Żółciutki kurczaczek macha skrzydełkami, 
jestem najpiękniejszy, żółty jak salami. 

Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki, 
falujące piórka tak jak u kaczuszki. 

Co ty opowiadasz – dziwi się baranek, 
jestem cały z cukru, mam cukrową mamę. 

Dzieci na mój widok bardzo się radują 
i z mojego grzbietu cukier oblizują 

Brązowy zajączek śmieje się wesoło, 
jestem z czekolady – opowiada wkoło. 

Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, 
już na sam mój widok dzieciom ślinka leci. 

Dlaczego tak głośno kłócą się zwierzątka, 
dziwi się pisanka zielona jak łąka. 

Dziwią się pisanki żółte i czerwone, 
brązowe, różowe, szare, posrebrzone.





Praca dzieci 6 – letnich:
Gabriela M.  Wiktor J.
Zadanie 1 i  2 str.  3; zadanie 1 i 2 str.  4 – karty pracy (ćwiczenia w przeliczaniu;
opowiadanie historyki obrazkowej, ustalenie kolejności zdarzeń)

Prosimy żeby rodzic przeczytał dziecku treść bajeczki, a po uważnym wysłuchaniu
dziecko odpowiedziało na zadane pytania.

„Bajeczka wielkanocna” Agnieszka Galica

Wiosenne  słońce  tak  długo  łaskotało  promykami  gałązki  wierzby,  aż  zaspane
wierzbowe Kotki zaczęły wychylać się z pączków. 
- Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego
musimy wstawać?
A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:
- Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam
jeszcze tyle roboty.
Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało
dalej. Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno.
- Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił
się malutki, żółty Kurczaczek.
Słońce  wysuszyło  mu  piórka,  na  głowie  uczesało  mały  czubek  i  przewiązało
czerwoną kokardką.
-  Najwyższy czas – powiedziało  – to  dopiero byłoby wstyd,  gdyby Kurczątko nie
zdążyło na Wielkanoc.
Teraz  Słońce  zaczęło  rozglądać  się  dookoła  po  łące,  przeczesywało  promykami
świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za
uszy i wyciągnęło na łąkę.
- Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta
bez wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja
pójdę obudzić jeszcze kogoś.
- Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.
- Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.
- Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.
A Słońce  wędrowało  po  niebie  i  rozglądało  się  dokoła,  aż  zanurzyło  złote  ręce
w stogu siana i zaczęło z kimś rozmawiać.
- Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś.
A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń. Zajączek
z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze zobaczyły,
że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe.
- Co to? Co to? – pytał Zajączek.
- Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek.
I  wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na
szyi.
-  To  już  święta,  święta,  święta  –  szumiały  wierzbowe  Kotki,  a  Słońce  głaskało
wszystkich promykami, nucąc piosenkę…



– Kogo najpierw obudziło słońce?

– Kto był drugi? Kto trzeci?

– Dlaczego słońce najpierw budziło bazie, kurczaczka, zajączka, baranka?

– Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?

– Jak przygotowujemy się do świąt wielkanocnych?

– Jakie znacie tradycje świąt Wielkanocnych?

Jeżeli dzieci będą miały trudność z podaniem zwyczajów świątecznych, to Rodzic
może zasugerować je zagadkami, np.:

Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy być w święta, a których darzymy szczególną
miłością i sympatią, życząc zdrowych, pogodnych świąt.

(kartki świąteczne)

Święcimy je na tydzień przed Wielkanocą. Są barwne, kolorowe zrobione
z gałązek wierzby, bazi lub sztucznych kwiatów.

(palma wielkanocna)

Przeważnie jest biały i na stole leży .Kładą na nim sztućce, stawiają talerze
(obrus)

Jak się nazywa jajko malowane co na Wielkanoc się przydaje.
(pisanka)

Żółciutkie kuleczki za kurką się toczą. Kryją się pod skrzydła, gdy wroga zobaczą
(kurczątka)

Upleciony ze słomy, wikliny chętnie nosi owoce, jarzyny. Grzyby też z lasu przyniesie
oraz pisanki i baranka poniesie czasem.

(koszyk)

Ma długie uszy futerko puszyste. Ze smakiem chrupie marchewkę i sałaty listek.
(zając)


	
	Wielkanoc to święta, z którymi związana jest chyba największa ilość zwyczajów i tradycji.
	Według tradycji stół świąteczny powinien być przykryty białym obrusem i udekorowany liśćmi bukszpanu. Na środku stołu stawiamy baranka, np. na łączce z rzeżuchy. Rzeżucha to symbol sił witalnych i rodzącego się życia.
	Niedzielę Wielkanocna rozpoczynamy uroczystym śniadaniem, wtedy spożywamy święconkę.
	Do koszyczka wkładamy:
	baranka – symbol zmartwychwstałego Chrystusa,
	jajka – symbol rodzącego się życia,
	chrzan – symbol siły,
	wędlina – symbol płodności i dostatku,
	ser – symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych,
	sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota prawdy,
	ciasto (babka) – symbol wszechstronnych umiejętności.
	Tradycyjne świąteczne potrawy to:
	żurek – czyli barszcz biały,
	kiełbasa – zwykle biała, na ciepło,
	szynka wędzona w jałowcowym dymie,
	ćwikła z chrzanem,
	pieczone mięso,
	własnoręcznie wykonana babka,
	mazurek z artystycznymi dekoracjami,
	pascha,
	kołacz,
	sernik (kiedyś zwany przekładańcem).
	Wielkanocny Poniedziałek (lany poniedziałek, śmigus-dyngus) to czas radości, zabawy, psikusów, na które wszyscy czekali przez cały okres postu. W tym dniu polewamy się wodą. Dawniej śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami – śmigus oznaczał tradycyjne smaganie, czyli uderzanie wierzbowymi gałązkami lub polewanie wodą. Wszystko w formie zabawy – chłopcy smagali dziewczęta po gołych łydkach. Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy chodzili od domu do domu i w zamian za życzenia i śpiew domagali się wykupu w postaci pisanek, słodyczy, pieniędzy. Z czasem połączono te zwyczaje i dziś tylko polewamy się wodą.
	Zajączek wielkanocny – zabawa paluszkowa
	Siedzi zajączek na zielonej łące. (prawy kciuk przytrzymuje złożony palec serdeczny i mały; palce: wskazujący i środkowy są wyprostowane i poruszają się jak uszy zająca)
	Przychodzi jego sąsiad i noskiem swym wącha. (powtórzenie czynności lewą ręką)
	Nastawiają uszu pełni animuszu. (obracanie dłonią, kierując „uszy” we wszystkie strony)
	Chowają pisanki w trawie i w sasanki. (składają „uszy” do siebie)
	Niebieskie i czerwone (machają prawą ręką, potem lewą)
	czy będą znalezione? (odchylają ręce w bok)

