
WKRÓTCE WIELKANOC

WITAMY WAS  DROGIE DZIECI, WITAMY RODZICÓW

Rozpoczynamy nowy tydzień.

Rodzic pyta: 

Jaki dzisiaj jest dzień tygodnia?

A wczoraj jaki był dzień tygodnia?

A jutro jaki będzie dzień tygodnia?.

Teraz powiedz głośno wszystkie dni tygodnia w kolejności.

Jaki mamy miesiąc?   Jaki miesiąc będzie po nim? Teraz wymień wszystkie miesiące w kolejności.

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze Święto Chrześcijańskie upamiętniające 
Zmartwychwstanie Chrystusa.

Wielkanoc to święta, z którymi związana jest chyba największa ilość zwyczajów i tradycji – a wśród nich malowanie i 
święcenie jajek, dzielenie się jajkiem, śniadanie wielkanocne czy śmigus – dyngus.

Co to jest śmigus – dyngus? – to zwyczaj oblewania się wodą w poniedziałek wielkanocny. Choć ten zwyczaj należy do 
tradycji, pamiętajmy jednak o zasadach dobrego wychowania. Nie urządzajmy kąpieli osobom starszym,

Zapraszamy na film edukacyjny - Zwyczaje i tradycje Świąt Wielkanocy w Polsce

https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q

Co wspólnego mają jajka z Wielkanocą?

Dawno temu ludzie uważali jajka za coś wyjątkowego. Z jajka wykluwa się kurczątko, które jest symbolem nowego życia.  
Dlatego też jajko stało się symbolem życia i odrodzenia. W religii chrześcijańskiej zostało przypisane Wielkanocy i jako 
znak nowego życia pojawia się w koszyczkach ze święconką i przypomina o zmartwychwstałym Chrystusie.

 Dzielimy się nim przed rozpoczęciem śniadania, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa Bożego.

• Zabawa z wykorzystaniem tekstu rymowanki

Jajeczko, jajeczko Jesteś pisaneczką

Dziecko  wypowiada rymowankę, dzieląc słowa na sylaby i łącząc tę czynność z odpowiednimi ruchami: jedna sylaba – 
przysiad, druga – wyprost (naprzemiennie)
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Śpiewaj z nami      i ucz się - „Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne’’  

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

1.Koszyczek z wikliny pełen jest pisanek,
A przy nich kurczaczek i z cukru baranek.
Przy baranku babka, sól, chleb i wędzonka,

https://www.youtube.com/watch?v=lnglzbx4H7Q
https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4


Oto wielkanocna świąteczna święconka.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

2.Kłócił się z kurczakiem cukrowy baranek,
Która najpiękniejsza ze wszystkich pisanek?
Czy ta malowana, czy ta wyklejana,
Czy zdobiona woskiem i pofarbowana

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

Baranek kurczaczkiem długo się spierali,
aż goście świąteczni do drzwi zapukali 
Wielkanocni goście czasu nie tracili 
potłukli pisanki jajkiem się dzielili.

Ref. Pisanki, kraszanki, skarby wielkanocne,
Pięknie ozdobione, ale niezbyt mocne.
Pisanki, kraszanki, całe w ornamentach,
Uświetniły nasze wielkanocne święta.

O co kłócił się z kurczaczkiem cukrowy baranek?

Zabawa badawcza – Wokół jajka (przygotować 2 jajka, jedno ugotowane, drugie surowe)

Rodzic pokazuje dziecku dwa jednakowe jajka. Prosi, aby się zastanowiły, po czym można poznać, że jedno z nich jest 
surowe, a drugie gotowane. Dziecko podaje swoje propozycje. Następnie rodzic wprawia w ruch obrotowy oba jajka. 
Dziecko obserwuje ich ruchy i określa, które z nich kręci się szybciej.

Rozbijają jajko i sprawdzają, czy miały rację. Jajko surowe obraca się tylko przez chwilę, a potem się zatrzymuje. 
Powodem jest jego płynny środek, który porusza się wewnątrz skorupki w różne strony, co hamuje szybkie poruszanie się 
jajka

  Jajka i woda- zabawa badawcza (przygotować jajka surowe, jajka ugotowane, szklane naczynia, sól, łyżka)

• Dziecko bada zachowanie w wodzie jajka surowego i jajka gotowanego- wkłada je kolejno do przezroczystego 
naczynia z wodą. Obserwuje ich zachowanie.
• Do wody w przezroczystym naczyniu dziecko wkłada surowe jajko i dosypuje stopniowo sól. Obserwuje, co dzieje
się z jajkiem.

 

• Odkrywamy małą i wielką, drukowaną i pisaną literę j: jajka, Jagoda

• https://www.youtube.com/watch?v=yMIY7XESVpU   

Podziel słowo jajka na sylaby, na głoski.

https://www.youtube.com/watch?v=yMIY7XESVpU


Policz sylaby i głoski w słowie jajka.

Wymień inne słowa, w których głoska j jest na początku np.(jodła, jagoda, jogurt…), na końcu np.(kij, maj, tramwaj…), 
oraz w środku np.( bajka, lejek, pająk…).

Głośno powiedz głoskę j: długo jjjyyyy…., krótko: j,j,j,   Określ, czy to jest spółgłoska czy samogłoska. Tak to jest 
spółgłoska i zaznaczamy ją kolorem niebieskim.

Pani Jagoda to sąsiadka dziadka i babci Olka i Ady. Na jej stodole od lat mają gniazdo bociany. Pani Jagoda dostarcza też 
babci kurze jajka, które tak chętnie jedzą Ada i Olek – czy to na miękko, czy na twardo, czy to w postaci omletu

Podziel słowo Jagoda na sylaby a potem na głoski. Przypomnij, kiedy używamy wielkiej litery.
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 Dwie zabawy pierwsza-znajdz róznice między obrazkami , druga odszukaj takie same obraki.

http://proliberis.org/images/dla_dzieci/wycinanki_wielkanoc/pro_liberis_wycinanki_09.pdf 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/index.html

Życzę miłej zabawy!

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/7d14f298b7fab85822b18455ee25536f_/index.html
http://proliberis.org/images/dla_dzieci/wycinanki_wielkanoc/pro_liberis_wycinanki_09.pdf





