Środa: 31.03.2021
Temat: Wesoła Wielkanoc
1. Posłuchaj wiersza „ Wielkanoc ” M. Mazan
Wkrótce już Wielkanoc,
więc będą pisanki,
bazie i palemki
i z cukru baranki.
Na świątecznym stole
stanie chrzan i żurek
lukrowana babka
i pyszny mazurek.
A na Śmigus – dyngus
będzie chlustać woda.
I to już świąt koniec.
Co, tak szybko szkoda.
2. Rozmowa na temat wiersza:
- co znalazło się na wielkanocnym stole ?
- co to jest Śmigus – dyngus?
3. Zastanów się czy wiesz jak jest różnica między pisanką a kraszanką?
Kraszanki - na czym polega ta metoda zdobienia jaj?
To najprostsza metoda - kraszanką nazywamy jajka malowane na jeden kolor.
Kolor skorupki uzyskać możemy na różne sposoby. Tradycyjnie już od wielu lat barwiono je za pomocą
naturalnych składników roślinnych, które dawały określony kolor:


łupiny cebuli - brązowy,



kwiat nagietka - złoty, żółty,



młode pędy żyta - zielony,



kora dębu - czarny,



sok z buraków - różowy.
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Czym są pisanki?
Ludzie zwykli nazywać mianem pisanek wszystko cokolwiek powstaje poprzez udekorowanie skorupki.
W tradycji staropolskiej jednak określenie to dotyczy jedynie jaj barwionych na różne kolory po
wcześniejszym narysowaniu wzorów woskiem.
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Znane są również inne techniki np. wydrapywanie lub naklejanie wzorów, ręczne malowanie za pomocą
farb lub kredek świecowych. Najbardziej oryginalne są te szydełkowanie, zdobione koralikami lub
kawałkami papieru.
4. Podziel wyrazy związane ze świętami na sylaby i głoski policz ilość głosek w wyrazach.
- baranek

ba – ra – nek

- jajko

jaj – ko

- palma

pal – ma

- babka

bab – ka

- mazurek

ma – zu – rek

b -a -r -a -n –e- k

5. Czy wiesz co to jest mazurek wielkanocny ?
Mazurek – tradycyjne, niskie, słodkie, ciasto kuchni polskiej. Mazurki piecze się w okresie Wielkanocy.
Sporządza się je z każdego rodzaju ciast. Mazurek często przekłada się lub nadziewa jego wierzch masami
(np. orzechową, migdałową, kajmakową, pomarańczowo-jabłkową), marmoladą lub dżemem. Wierzch
wykańcza się najczęściej polewą, lukrem lub galaretką i zdobi owocami (suszonymi, kandyzowanymi lub
z syropu), orzechami, bakaliami.
6.Wielkanocne zabawy ruchowe
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7. Przyjrzyj się i zastanów co powinieneś powiedzieć aby wielkanocna rytm został zachowany.

8. Posłuchaj i naucz się piosenki
„ Pisanki ”
https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8
„ Pisanki ”
Pisanki, pisanki,
jajka malowane
nie ma Wielkanocy
bez barwnych pisanek.
Pisanki, pisanki
jajka kolorowe,
na nich malowane
bajki pisankowe.
Na jednej kogucik,
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a na drugiej słońce,
śmieją się na trzeciej
laleczki tańczące.
Na czwartej kwiatuszki,
a na piątej gwiazdki.
na każdej pisance
piękne opowiastki.
9. Wykonaj karty pracy
Dzieci 6 letnie KP. cz.4. str. 50 - 54 .
Dla chętnych dzieci
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Wytnij i ułóż wielkanocne puzzle.
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Pokoloruj i podkreś w wyrazach litery j, J na niebiesko. Pokoloruj obrazki.
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