2 TEMAT: „WIELKANOCNY KOSZYCZEK”
Cel: Poszerzanie wiadomości dzieci o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych
Ciekawe, czy potraficie rozwiązać zagadki:
Gdy ciepły marzec powróci z wiosną
Małe puchate na wierzbach rosną, (bazie)
Długie uszy, szare futro, trochę jest nieśmiały,
i z ogonkiem jak pomponik, cały dzień po lesie goni. (zajączek)
Co niesiemy do kościoła tydzień przed światami,
Wiedzą o tym chyba wszyscy. Chroni nas przed chorobami, (palma)
Ma skorupkę tak jak orzech, ale bardzo, bardzo cienką
Na śniadanie zjeść je możesz, raz na twardo, raz na miękko, (jajko)
Co to jest? Kolorowe, malowane, i kraszone i pisane,
Na Wielkanoc darowane, (pisanki)
Kiedy śnieżek prószy, kiedy słonko świeci,
On chodzi w kożuszku, i zimą i w lecie, (baranek)
Gdy go weźmiesz za uszy, zaraz wszystko nosi,
Ma wiklinowy brzuszek, i nazywa się ........... (koszyk)
Żółciutkie, puchate, w koszu siedzą same,
głośno krzyczą: pi, pi, czekając na mamę. (kurczak)
Osłuchanie z piosenką „Święta Wielkanocne”
https://www.youtube.com/watch?v=IE-7LP7YVQ0
I.
Skacze drogą zając, skacze pomalutku.
Przykucnął za płotem, hop i już w ogródku.
Kic, kic, kic cichutko, skrada się do domu.
Każdemu zostawia prezent po kryjomu.
REF.:
Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem,
Słoneczne, pachnące Święta Wielkanocne.
II
Idą chłopcy drogą, idą pomalutku.
Przykucnęli cicho, hop i już w ogródku.
Naraz śmiech i wrzawa, śmigus – dyngus krzyczą
i dziewczynki łapią i wodą je chlapią.
Rozmowa na temat piosenki:
- ile zwrotek ma piosenka?
- czy ma refren?

Nauka słów piosenki
Kilkukrotne odtworzenie piosenki z prośbą o zwrócenie uwagi:
- o czym jest pierwsza zwrotka?
- co się działo w drugiej zwrotce?
Tworzenie akompaniamentu do piosenki.
Przy kolejnym odtworzeniu dziecko może rytmicznie uderzać np. łyżeczkami
Zabawa „ MÓJ KOSZYCZEK WIELKANOCNY”
Stawiamy na środku koszyk, a obok niego różne rzeczy (chleb, pisanka, baranek, zajączek,
wędlina, babka, sól, chrzan) oraz piłka, klocek, bombka, gwiazdka itp.
Mówimy: ze zwyczajami wielkanocnymi związane jest święcenie potraw, w Wielką Sobotę
pójdziemy z koszyczkiem do kościoła, w którym znajdują się różne rzeczy. Ale czy wszystko
to powinno być w wielkanocnym koszyku? Pomóż mi. Dziecko wybiera i wkłada do
koszyczka tylko te, które związane są ze Świętami Wielkanocnymi.
Pokarmy w koszyku mają dla nas symboliczne znaczenie. Posłuchajcie, co znaczą te
symbole:
 CHLEB: W tradycji chrześcijańskiej jest najważniejszym z symboli, ponieważ
przedstawia ciało Pana Jezusa. Chleb zawsze gwarantował pomyślność i dobrobyt.
 JAJKO: Symbol nowego, odradzającego się życia i zwycięstwa życia nad śmiercią.
 BARANEK: Baranek to Pan Jezus, który oddał swoje życie za ludzi, by następnie
zmartwychwstać i odnieść zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią.
 WĘDLINA: Jej obecność w koszyku miała zapewnić zdrowie. Była symbolem
dobrobytu i dostatku.
 SÓL: Uznawano ją za symbol oczyszczenia z grzechów. Poświęcona miała chronić
przed złem, zepsuciem.
 CHRZAN: Symbolizuje siłę fizyczną.
 CIASTO: Symbolizowało umiejętności i doskonałość.
 BUKSZPAN: Ze względu na zielone liście, które długo zachowują świeżość po
ścięciu, bukszpan stał się symbolem wieczności i nieustannego odradzania się natury.
Oznacza wiarę w nieskończoność życia i nadzieję na zmartwychwstanie.
 BABKA WIELKANOCNA: Radość ze spotkania przy wielkanocnym stole.
 BIAŁA SERWETKA: Przypominała o poranku Zmartwychwstania o wschodzie
słońca
 COŚ ZIELONEGO: Symbol nieskończoności życia, nadzieja na zmartwychwstanie,
cała przyroda budzi się do życia po zimie, wszędzie kiełkuje nowe życie.
Ćwiczenie relaksacyjne - masażyk
Kurki znoszą jajka, a z jajek robimy pisanki. Teraz rodzic narysuje wam takie pisanki
na plecach. Dzieci i rodzice siadają w kole za dziećmi. Rodzice wykonują masaż na
plecach dzieci.
Stary niedźwiedź mocno śpi i o Wielkanocy śni:
Śniła mu się pisaneczka, (rysowanie jajka na plecach)
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... Wielkanoc - ach to ty! (całymi dłońmi).

ZABAWY PLASTYCZNE:
Propozycje do wybrania:
 KOSZYCZEK NA PISANKĘ – z rolki po papierze
https://www.youtube.com/watch?v=bcq6AhQMqcQ
 WIELKANOCNE KURKI I ZAJĄCZKI – z opakowań po jajkach
https://www.youtube.com/watch?v=FW2QFfk-62A&t=198s
 BARANKI - z rolek po papierze
https://www.youtube.com/watch?v=VBxAsP_9GXU

A może kolorowanki?:

A TA DLA TATUSIA !

A TA DLA TATUSIA !

I DLA MAMUSI !

