
Grupa VIII

Temat tygodnia: O wiosennych świętach każdy z nas pamięta. 

Poniedziałek 29.03.2021 rok

Temat dnia: Wielkanocne zwyczaje.  

Witajcie  Kochane  przedszkolaki  od  dzisiaj  będziemy  pracować  zdalnie.  Mamy
nadzieję,  że  taka  sytuacja  nie  potrwa  długo  i  niebawem  znów  spotkamy  się
w naszym przedszkolu. Zatem zaczynamy nowy tydzień, a jak wiecie pierwszy dzień
tygodnia to:

Poniedziałek

1. Ruch to zdrowie.

Na dobry początek  dnia  zacznijcie  od  rozciągania  się  tak  jak  to  robią  kotki  albo
pieski. Następnie pobawcie się razem z dorosłymi w zaproponowane poniżej zabawy
ruchowe:



1) Jak rusza się....? (zabawa dla wszystkich dzieci)

Niech dziecko pokazuje (dorosły też może razem z dzieckiem - będzie zabawnie!),
jak poruszają się różne zwierzęta: kot, słoń, niedźwiedź, sikorka, pies, bocian, wąż
itp.  Zabawa może mieć postać kalamburów:  każde z  was  losuje  kartkę  z nazwą
zwierzęcia (lub obrazek zwierzątka) i musi bez użycia słów pokazać, o jakie zwierzę
chodzi.

2) Sznurek parzy, sznurek to ścieżka.

Połóż  na  podłodze  sznurek.  Wymyślaj  różne  sposoby  poruszania  się  z  jego
wykorzystaniem:

 chodzenie po sznurku przodem, tyłem, bokiem,

 przeskakiwanie przez sznurek przodem i tyłem,

 przeskakiwanie nad sznurkiem bokiem obunóż lub z nogi na nogę.

2.  Co  to  jest  Wielkanoc?  -  poprosimy  opiekuna  lub  starsze  rodzeństwo
o przeczytanie tekstu.

Wielkanoc w tradycji chrześcijańskiej to najważniejsze święto religijne. Obchodzona
jest  w  pierwszą  niedzielę  po  pierwszej  wiosennej  pełni Księżyca.  Jest  świętem
ruchomym, zawsze wypada wiosną.

Wielkanoc jest pamiątką zwycięstwa życia nad śmiercią (przedszkolakowi można już 
opowiedzieć historię zmartwychwstania Chrystusa).



Symbole wielkanocne
Wielkanoc oznacza odrodzenie i zmartwychwstanie, dlatego jej symbolem jest jajko
– symbol nowego życia.

Stąd przy wielkanocnym stole dzielimy się jajkiem podczas śniadania oraz jemy
z niego potrawy, a także malujemy pisanki wielkanocne, które święcimy

w wielkanocnym, wiklinowym koszyczku. 

Symbole Wielkanocy:

 chleb – symbolizuje ciało Chrystusa;

 jajko – symbol życia;

https://mamotoja.pl/jak-ozdobic-pisanki-wielkanoc-z-dzieckiem,wielkanoc-artykul,11517,r1p1.html


 baranek  –  przypomina  o  tym,  że  Chrystus  odkupił  nasze  grzechy,  a  my
jesteśmy zaproszeni na ucztę pańską;

 zajączek – jest symbolem odradzającej się przyrody, wiosny i płodności;

 wędlina – to symbol dostatku;



 ser – jest symbolem przyjaźni między człowiekiem a siłami przyrody;

 przyprawy,  np.  chrzan  –  przypomina  mękę  Pańską,  symbolizuje  też  siłę
fizyczną;

 sól – symbolizuje oczyszczenie, prostotę i prawdę, chroni przed zepsuciem;

 ciasto – symbol umiejętności i doskonałości;

Tradycje Wielkanocne
Do najpopularniejszych wielkanocnych tradycji  należy udział  w Niedzieli  Palmowej
oraz święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Bardzo wesołą tradycją, lubianą przez
dorosłych  i  dzieci  jest  „lany  poniedziałek” (Śmigus  Dyngus,  inaczej  Poniedziałek
Wielkanocny).



wielkanocne palmy

święconka

śmigus- dyngus



3. Bajeczka wielkanocna – (wdrażanie dzieci do uważnego słuchania). Poprosimy
o  przeczytanie  tekstu  dla  dziecka,  a  następnie  porozmawiajcie  o  jego  treści  na
podstawie pytań.

Opowiadanie „Historia żółtego kurczątka” B. Machoń.

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,

że rodzice nie mają już dla niego tyle czasu.

- Pii, pii  ... pobaw się ze mną, mamo – prosiło kurczątko.

- Ko, ko, ko – gdakała kura, nie mam 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 gospodynię 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 mogli zaczarować jajka w kolorowe pisanki.

-  Święta  potrzebne  są  też  dzieciom,  żeby  mogły  znaleźć  prezenty  od

wielkanocnego zajączka.



-Aha! Pi, pii  teraz już rozumiem, muszę szybko przeprosić rodziców, że byłem

niegrzeczne, a potem pobiegnę sprawdzić czy wszystko już gotowe do Wielkanocy.

Pi, pii... do widzenia baranku.

Po wysłuchaniu opowiadania odpowiedz na pytania: 

 Kto był głównym bohaterem opowiadania?

 Gdzie mieszkało kurczątko i z kim?

 Dlaczego rodzice nie mieli czasu dla kurczątka?

 Co zrobiło kurczątko? Kogo spotkało?

 Komu potrzebne są Święta Wielkanocne?

 Jakie znacie inne zwyczaje Wielkanocne?

4. Karty pracy dla 6 - latków:

Drogie sześciolatki wykonajcie w waszych książeczkach karty pracy:

- K.P.4, strona 3 zadanie 1 i 2;

- K.P.4, strona 4 zadanie 1 i 2.

5.  Karty  pracy  dla  5,  4  i  3  –  latków,  a  także  chętnych  6  -  latków
( do wyboru).
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