Poniedziałek 29.03.2021r.
Temat: Wielkanocne zwyczaje.

1. Posłuchaj wiersza.
„ Śmigus – dyngus” M. Niewielska
Wczesnym rankiem, po kryjomu,
Michał skradał się do domu .
Z ogromnymi psikawkami
właśnie schował się za drzwiami.
Aj, ratunku! Co się dzieje?
Kto to na mnie wodę leję?
Wszystkich oblał dziś Michałek
Bo dziś lany poniedziałek!
2. Rozmowa na temat wiersza:
- Jakie są inne zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocy?
- Jak obchodzi się świeta w waszych domach?
3. Symbole świąteczne
Palma
Palmy miały chronić przed chorobami i zapewnić dobre plony.
Obecnie palmy robi się z suszonych kwiatów, mchów, traw.
Wykorzystuje się gałązki wierzby, bukszpanu, które są znakiem
pokoju.
Chrzan - symbolizuje krzepę i siłę.
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Chleb
W tradycji jest najważniejszym z symboli. We wszystkich kulturach jest pokarmem niezbędnym do życia.
Chleb zawsze gwarantował pomyślność i dobrobyt. Jeżeli gospodarze piekli na Wielkanoc wiele odmian
chleba, do koszyka wkładali po kromce każdej z nich. W całości święcono specjalny chlebek – paschę.
Jajko - symbol życia. Jajka wielkanocne są pięknie ozdabiane: pisanki malowne są w rozmaite wzory
woskiem za pomocą rysiku, a następnie barwione, kraszanki natomiast barwione są poprzez gotowanie
w odpowiednich kiedyś naturalnych, a obecnie sztucznych barwnikach. Tradycja malowania jaj ma swój
początek w starożytności, a później przez wieki się
rozwijała. Kolory i wzory, w jakie malowano jajka
również miały swoją symbolikę. Żółty to radość
i słońce, zieleń to nadzieja i przyroda rodząca się
do życia. Jajko odgrywa najważniejszą rolę podczas
niedzielnego

śniadania,

gdyż

właśnie

wtedy

dzielimy się nim i życzymy sobie wszystkiego
najlepszego.

Wędlina
Dawniej należało wrzucić kawałek jakiejkolwiek wędliny, a od XIX wieku rozsmakowano się w kiełbasie.
Wędlina jest symbolem dostatku, gdyż nie każdego było stać na tego typu rarytas.
Sól
Sól - chleb i sól to dwa ważne symbole.Sól jest nieocenionym
minerałem, bez którego nasze organizmy nie mogłyby funkcjonować.
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Baranek – to najważniejszy symbol świąt
wielkanocnych
zwycięstwo

-

symbolizuje

Chrystusa.

on

Oddany

w ofierze, aby odkupić grzechy ludzkie, tak
jak Chrystus odkupił nasze, a później
zmartwychwstał. Baranek jako symbol
musi znaleźć się w naszej „święconce”,
a później na wielkanocnym stole.

4. Zapraszam do obejrzenia wielkanocnej bajki pt. „ Wielkanoc z Kubusiem”.
https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU
5. Praca plastyczna „Pisanka wielkanocna”
Pisanki wyklejamy plasteliną (robimy kulki z plasteliny dostosowane wielkością do kółeczek i dociskamy
paluszkiem).
Załączam obraz kilku pisanek do wydruku. Jeżeli nie mamy drukarki, możemy pracę odrysować
z komputera.
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6. Karty pracy do wykonania
Dzieci 5 – letnie KP 3 ćw.1 i 2 s.60.
Dzieci 6 – letnie KP 4 s, 40.
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Dla chętnych dzieci karty pracy do wykonania
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