
GRUPA V

wtorek 30.03.2021 rok

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.

Ciekawe fakty o Wielkanocy:

Dlaczego na Wielkanoc jemy mazurki?

Mazurek  to  bardzo  słodkie  ciasto.  Bardzo  bogato  zdobione  różnymi  bakaliami.
Przywędrowały do nas z Turcji, a bogate dekoracje to nawiązują do zdobionych tureckich
dywanów. W Polsce ciasto nazywamy mazurkiem bo jako pierwsze w naszym kraju piekły
je  kobiety  z  Mazowsza  a  kiedyś  mieszkańców  z  tego  rejonu  nazywano  Mazurami.
A dlaczego mazurki  wypieka się właśnie na święta? To słodkie ciasto jest nagrodą po
trwającym 40 dni Wielkim Poście.

Trudne słowa:

Bakalie to znakomite przekąski. Suszone owoce - rodzynki, śliwki, morele, migdały, figi,
daktyle. Są z natury słodkie, mogą więc zastąpić słodycze, a chrupiące orzechy (laskowe,
włoskie, nerkowce) – chipsy.

Turcja to duże państwo. Jest dwa i pół razy większe od Polski. Leży na 2 kontynentach
Azjatyckim i Europejskim. Jej stolicą jest Ankara.



Od czego zależy data Wielkanocy?

Data  Wielkanocy wyznaczana  jest  na  podstawie  faz  księżyca.  Wypada  zawsze
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. A wg tradycji zaczyna się już
w sobotę tuż po zachodzie słońca.

Trudne słowa:

Fazy księżyca – co to takiego? Najlepiej wytłumaczy to wam Paxi

https://www.youtube.com/watch?v=K_KqWr4oHmA

Dlaczego wielkanocna baba to „babka”?

Wielkanocny zwyczaj pieczenia bab również przywędrował do nas z innych krajów.
W tym przypadku od naszych sąsiadów z Litwy i Białorusi. Ciasto o stożkowym kształcie
zawdzięcza swoją nazwę podobieństwu do kolistych spódnic, ubieranych od święta przez
starsze kobiety na wsiach. Inna teoria głosi, że „baba” wywodzi się jeszcze z czasów króla
Stanisława  Leszczyńskiego,  który  babkę  uwielbiał  i  któremu  charakterystyczny  kształt
kojarzył się z turbanem noszonym przez Ali Babę, bohatera „Baśni z tysiąca i jednej nocy”.

Wypiek takiej drożdżowej baby wcale nie należy do najłatwiejszych, bowiem ciasto
lubi opaść. Dawniej, gdy gospodynie zaczynały wielkie wypiekanie babek wielkanocnych,
zamykały  kuchnię  na  klucz,  by  nikt  obcy  nie  mógł  zaszkodzić  wypiekowi.  Ciasto
traktowane było iście po królewsku. Wyjęta z pieca baba stygła na puchowej pierzynie,
a w kuchni mówiono szeptem, dopóki ciasto nie ostygło całkowicie.

Trudne słowa:

Stożek to taka bryła geometryczna.

Król  Stanisław  Leszczyński to  król  Polski  w  latach  1704–1709.  Jeden  z  najdłużej
żyjących królów. Dożył 88 lat.

Dlaczego na Wielkanoc malujemy jajka?

Zwyczaj  malowania jaj  wywodzi  się ze starosłowiańskich obrzędów.  Dla Słowian
jajo miało ważne znaczenie i pośredniczyło między ludźmi, a duchami i bogami. Słowianie
zdobili  pisanki  symbolami,  które  odnosiły  się  do  sił  przyrody  i  bogów.  Taki  zwyczaj,
w  zmodyfikowanej  formie,  został  przejęty  przez  Kościół.  Do  dzisiaj  jajo  symbolizuje
początek nowego życia. Kiedyś jedzenie jajek w okresie Wielkanocy było zakazane przez
Kościół! Zakaz ten cofnięto jednak w XII wieku.

https://www.youtube.com/watch?v=K_KqWr4oHmA


Muzeum pisanek z całego świata

Jedna z największych kolekcji pisanek w Europie znajduje się w polskim Muzeum
Pisanek  w  Ciechanowcu. Zebrano  tutaj  ponad  2000  jajek  z  całego  świata!  Wśród
eksponatów znajdziemy nie tylko kurze jaja, ale również przepiórcze, strusie, kacze, gęsie,
bocianie,  a nawet jaja pingwina. W muzeum znajdują się także jajka ze szkła,  metalu,
porcelany, papieru, drewna, kamienia i innych materiałów. Pisanki dekorowane są metodą
wyklejaną, skrobaną oraz ażurową.

Trudne słowa:

Eksponat to ciekawy przedmiot wystawiony na pokaz.

Muzeum w Ciechanowcu

https://www.youtube.com/watch?v=_E3F6shWmrA

Czego symbolem jest zając wielkanocny?

Symbolizuje  nowe  życie  –  odradzającą  się  ziemię  i  nadchodzącą  wiosnę.
Jest również symbolem płodności. Zwyczaj przynoszenia prezentów przez wielkanocnego
zajączka przywędrował do nas z niemieckiej tradycji.

https://www.youtube.com/watch?v=_E3F6shWmrA


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



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





Praca dzieci 5 – letnich:
Lidia D.  Franciszek K.  Emma S.  Bernard Ż.  Maksymilian I.

(Wprowadzenie litery „j”, „J” – książka str. 106, 107; praca w książce – str. 5)

Komu potrzebne są święta?

Na wiejskim podwórku, w przytulnym kurniku, mieszkało sobie śliczne kurczątko ze swoją
mamą- kurą i tatą-kogutem. Mama kura uczyła je dreptać po podwórku i wygrzebywać
pazurkami z ziemi pyszne ziarenka i robaczki. Tata kogut pokazywał, jak trzeba wskakiwać
na płot i piać donośnie - kukuryku. Oboje rodzice bardzo kochali swoje maleństwo.
Aż nagle, któregoś dnia, a było to wczesna wiosna, kurczątko spostrzegło, ze rodzice nie
mają już dla niego tyle czasu.
-Pii, pii ... pobaw się ze mną, mamo - prosiło kurczątko.
-Ko,ko,ko  –gdakała  kura,  nie  mama dzisiaj  czasu,  muszę znieść dużo jajek,  ko,ko,ko.
Wielkanoc już blisko! Pobaw się samo maleństwo. - I kura poszła znosić jajka.
Kurczątko pobiegło do taty koguta.
-Pi, pi ... Nudzi mi się ... Pobaw się ze mną tatusiu!
-Kukuryku!  Nie  mam dziś  czasu,  muszę  obudzić  gospodynie  i  ogłosić  całemu światu,
że Wielkanoc już blisko. Pobaw się samo maleństwo i  kogut wskoczył  na płot wołając
donośnie –kukuryku!
Obrażone kurczątko poszło w świat. Na łące spotkało baranka.
- Bee, bee dokąd idziesz Maleństwo? Takie małe kurczątka nie powinny oddalać się same
od domu, bee...
- Pi,pii... Przez tę Wielkanoc nikt nie ma dla mnie czasu. Komu w ogóle potrzebne są te
Święta?
- Jak to, bee...nie wiesz? No to posłuchaj:
- Święta potrzebne są kwiatom, żeby mogły kolorami przystroić świat
-  Święta potrzebne są mamusiom, żeby mogły upiec pyszne wielkanocne ciasta:  baby
i mazurki
- Święta potrzebne są tatusiom, żeby ukryć prezenty od wielkanocnego zajączka.
- Święta potrzebne są też dzieciom, żeby mogły zaczarować jajka w kolorowe pisanki
- Aha! Pi, pi teraz już rozumiem, muszę szybko przeprosić rodziców, a potem pobiegnę
sprawdzić czy wszystko już gotowe do Wielkanocy, pi, pii Do widzenia baranku!

Rozmowa na temat opowiadania:

Kto występował w teatrzyku?
Gdzie mieszkało kurczątko? Z kim?
Dlaczego rodzice nie mieli czasu dla kurczątka?
Co zrobiło? Kogo spotkało?
Komu potrzebne są Święta Wielkanocne?

Masażyk relaksacyjny (dzieci wykonują go rodzicom oraz rodzice dzieciom na plecach):
Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni:
Śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest w kropeczkach. (uderzenia paluszkami - kropki)
Była też w paseczki. (rysujemy paseczki)
I w wesołe krateczki. (rysujemy krateczkę)
Ta w malutkie ślimaczki. (rysujemy ślimaczki)
I żółciutkie kurczaczki. (rysujemy kurczaczki - kółko, kółko, nóżki, dzióbek)
Cii… wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi)





Praca dzieci 6 – letnich
Gabriela M.  Wiktor J.

Wprowadzenie litery „j”, „J” – książka str. 106, 107; Karty pracy str. 5

ZADANIE MATEMATYCZNE



Łamigłówki dla bystrzaków
https://www.youtube.com/watch?v=6-Qo2-xxctU

https://www.youtube.com/watch?v=6-Qo2-xxctU
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