PROPOZYCJE ZADAŃ NA WTOREK
Jakie są tradycje Świąt Wielkanocnych ?
1.Poproś rodzica o przeczytanie utworu ,,Bajeczka wielkanocna ‘’A. Galica
lub wysłuchajcie wspólnie https://www.youtube.com/watch?v=HN-dE2Hx5w0
Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane
wierzbowe Kotki zaczęty wychylać się z pączków.
- Jeszcze chwilę - mruczały wierzbowe Kotki - daj nam jeszcze pospać,
dlaczego już musimy wstawać?
A Słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:
- Tak to już jest, że 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 Kurczaczek.
Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało
czerwoną kokardką
. - Najwyższy czas - powiedziało - to dopiero byłby wstyd, gdyby Kurczątko nie
zdążyło na Wielkanoc.
Teraz Słońce zaczęło się rozglądać dookoła po łące, przeczesało promykami
świeżą trawę, aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go
za uszy i wyciągnęło na łąkę.
- Co się stało, co się stało? - Zajączek przecierał łapką oczy
. - Już czas, Wielkanoc za pasem - odpowiedziało Słońce - a co to 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 ,baś
A to coś odpowiedziało mu głosem dzwoneczka :dzeń ,dzeń .dzeń .
Zajączek z Kurczątkiem wyciągnęli z ciekawości szyję ,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 - szumiały wierzbowe Kotki, słońce głaskało wszystkich
promykami, nucąc taką piosenkę:
W wielkanocny poranek
Dzwoni dzwonkiem Baranek,
A Kurczątko z Zającem
Podskakuje na łące.
Wielkanocne Kotki,
Robiąc miny słodkie,
Już wyjrzały z pączka,
Siedzą na gałązkach,
Kiedy będzie Wielkanoc?
Wierzbę pytają.

2.Rodzicu porozmawiajcie o treści utworu ,zadaj dziecku pytania:

Kogo obudziło wiosenne słonko?, Dlaczego Słońce ich obudziło ? i kolejno
pokazujcie przygotowane rekwizyty :gałązkę wierzby, kurczaka z wełny czy
czekolady ,czekoladowego zajączka ,baranka z cukru oraz o tradycjach
wielkanocnych


Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Palemki rózgi wierzbowe,
gałązki bukszpanu, malin, porzeczek; ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami,
kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników,
by zapewnić im szczęście na cały rok.



Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko po to, by
mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także symboliczne znaczenie,
wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie zło i choroby.



Święconka
Wielka Sobota jest dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie tego dnia należy
poświęcić koszyczek z jedzeniem. Nie może w nim zabraknąć baranka (symbolu
Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post).
Święcono też chrzan, bo gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona
przez słodycz zmartwychwstania; masło - oznakę dobrobytu - i jajka - symbol
narodzenia. Święconkę je się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święci
się też wodę.



Wielka Niedziela - Dzień Radości
Kiedy dzwony obudzą, idzie się do kościoła. Po rezurekcji zasiadamy do
świątecznego śniadania. Najpierw dzielimy się jajkiem. Na stole nie może
zabraknąć baby wielkanocnej i dziada; czyli mazurka.



Lany Poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka; to zabawa, którą wszyscy
doskonale znamy. Oblewać można wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia
panny mają większe szanse na zamążpójście.

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny po zakończeniu śniadania jest wspólna
zabawa; zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego.
3.Razem z rodzicem wykonajcie zająca z papierowej dłoni:
https://www.youtube.com/watch?v=A8agxSu4hNs

4.Powtórzcie piosenkę :,,Wełniany baranek”
https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ

5.Zabawa ruchowa „Kic ,kic” -dziecko jest zajączkiem i skacze dowolną ilość
razy ,rodzic odgaduje: ile razy skoczył zajączek ?,następuje zamiana ról ,rodzic
–zajączek skacze dowolną ilość razy a dziecko odgaduje .
6.Zawsze pamiętajcie o myciu rąk- piosenka dla dzieci ,,Mycie rąk’’
https://www.youtube.com/watch?v=tsOSe_S6kG0

7. Puzzle cyfrowe – poproś rodzica o wydrukowanie karty lub narysowanie
takich puzzli - potnij puzzle na paski i ćwicz rozpoznawanie cyfr za każdym
razem , kiedy je układasz; pamiętaj o bezpiecznym posługiwaniu się
nożyczkami

8.Praca z kartą pracy –pokoloruj lub pomaluj zająca kredkami lub farbami –
(Karta Pracy nr 8 lub 9 do wyboru)

9.Policz ile pisanek wiezie zajączek ? Klaśnij tyle razy ile jest jajek ; pomaluj
obrazek

