
6.04.2020 r. Bursztynki

Temat: Symbole wielkanocne

1. Rozmowa inspirowana opowiadaniem „Bajeczka wielkanocna” A. Galicy

Opowiadanie do przeczytania dziecku w ZAŁĄCZNIKU NR 1

- Co robiło słonko?

- Kogo obudziło jako pierwsze, drugie, ... ?

- Dlaczego słonko budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka?

- Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?

2. Rozmowa w nawiązaniu do tematyki Świąt Wielkanocnych

- Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych? (porządki przedświąteczne,

wysyłanie kartek świątecznych, święcenie palmy wielkanocnej)

- Jakie znasz tradycje świąt Wielkanocnych? (święcenie koszyka, robienie pisanek, biały

obrus, wielkanocne śniadanie, śmigus-dyngus).

Oto, kilka zagadek:

· Wysyłamy je tym, z którymi nie możemy być w święta, a których darzymy szczególną

miłością i sympatią, życząc zdrowych, pogodnych świąt. (kartki świąteczne)

· Świecimy 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 czasem poniesie. (koszyk)

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



3. Gimnastyka z zającem – zabawa ruchowa

(W zabawie może uczestniczyć cała rodzina)

Dziecko porusza się po dywanie w pokoju w różnych kierunkach w takt słyszanej

melodii:

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

Obok dziecka rodzic jest zającem i skacze (następnie będzie zamiana ról), z dłoni robi

długie uszy. Na pauzę w melodii rodzic mów:

Kto dziś pójdzie z zającem w parze? Kto ćwiczenia nam pokaże? Wskazuje na dziecko

lub innego członka rodziny, który uczestniczy w zabawie, ta osoba wymyśla ćwiczenie, a

reszta powtarza:

Zając nowy daje znać! Wszyscy robią tak!

Po wykonaniu ćwiczenia, następuje zamiana ról. Dziecko wybrane jest zajacem, rodzic

dzieckiem poruszającym się w rytm piosenki.

4. Lisek urwisek – zabawa rozwijająca spostrzegawczość oraz utrwalająca

przeliczanie elementów

Przed dzieckiem kładziemy kilka kolorowych jajek (dla 5-latków może być 6 jaj i więcej;

dla 4-latków do 5) wyciętych z papieru (mogą być te, których używaliśmy w poprzednim

tygodniu). Zawiązujemy dziecku oczy szalikiem, w tym czasie rodzic – LIS, maszeruje w

miejscu mówiąc wierszyk, zabiera kilka jajek:

Lisek raźno maszeruje

kilku jajek potrzebuje

jeden, dwa, jeden, dwa,…

Ile jajek w koszu ma?

Dziecko otwiera oczy. Zadaniem dziecka jest powiedzieć, jakiego koloru jajek brakuje

(jeśli były zróżnicowane kolorystycznie), ilu sztuk?

Zabawę można kontynuować wielokrotnie, modyfikować ją.

5. Obejrzyjmy – wiadomości powtórzymy

https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855

https://www.youtube.com/watch?v=t-jVEPrPR9c
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,swiateczne-zwyczaje-wielkanoc,43855


6. Zabawa plastyczna – świąteczna girlanda

W oczekiwaniu na święta możemy zrobić świąteczne ozdoby, udekorować dom.

Potrzebujemy: włóczki (sznurka, grubszej nici, muliny, wstążki), nożyc, taśmy klejącej

bądź kleju magic, kolorowych kartek (mogą być białe pokolorowane przez dziecko).



ZAŁĄCZNIK NR 1
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 taką piosenkę:

WWielkanocny poranek

Dzwoni dzwonkiem Baranek,

A Kurczątko z Zającem

Podskakują na łące.

Wielkanocne Kotki,

Robiąc miny słodkie,

Już wyjrzały z pączka,

Siedzą na gałązkach.

Kiedy będzie Wielkanoc

Wierzbę pytają.


