Nauka zdalna - „Słoneczka”
30.03.2021 r.
Temat : „Wielkanocne zwyczaje“

1. Rodzic czyta dziecku opowiadanie pt. „ Bajeczka
wielkanocna“.
Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki
wierzby, aż zaspane wierzbowe Kotki zaczęły 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 gałązkach siedziało już całe stadko puszystych
Kotek, 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 by 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. I wtedy
Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze
złotym dzwoneczkiem na szyi. – To już święta, święta –
szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich
promykami, nucąc taką piosenkę:
„W wielkanocny poranek dzwoni dzwonkiem
baranek, a Kurczątko z Zajączkiem podskakuje na
łące. Wielkanocne Kotki, robiąc miny słodkie, już
wyjrzały z pączka, siedzą na gałązkach, kiedy

będzie Wielkanoc, wierzbę pytają...“
/Agnieszka Galica /
2. Rozmowa na temat opowiadania (przykładowe
pytania) :
- jakie zwierzęta występowały w opowiadaniu ?
- kto wygramolił się ze skorupki jajka?
- kogo jeszcze budziło wiosenne słońce?
3. Zabawa dydaktyczna „Wielkanocny stół”przybliżenie tradycji Świąt Wielkanocnych. Rodzic
opowiada dziecku o zwyczajach wielkanocnych :
Do koszyczka wkładamy:
•
•
•
•
•
•
•

baranka – symbol zmartwychwstałego Chrystusa,
jajka – symbol rodzącego się życia,
chrzan – symbol siły,
wędlina – symbol płodności i dostatku,
ser – symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych,
sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota prawdy,
ciasto (babka) – symbol wszechstronnych umiejętności.

Naturalnie barwiono jeden z ważniejszych symboli świąt Wielkiej Nocy – jajka. Ten symbol
rodzącego się życia odnosi się także do Jezusa, który pokonał śmierć. Dawniej wierzono, że
pisanki mają magiczną moc, np. mogą uzdrawiać chorych. Nigdy ich nie lekceważono. Dziś o ich
mocy przypominamy sobie właśnie podczas Wielkanocy – to przecież jajka są pierwszą potrawą
spożywaną w Niedzielę Wielkanocną. Składamy sobie życzenia i dzielimy jajkiem.
Wielkanoc, tak jak Boże Narodzenie, ma swoje specjały. Zgodnie z tradycją należy je
przygotować właśnie w piątek. Trzeba się spieszyć, ponieważ po sobotnim święceniu nie powinno
się już nic sprzątać ani przygotowywać. To czas, kiedy należy duchowo przygotować się na
zmartwychwstanie Jezusa.

Tradycyjne świąteczne potrawy to:
•
•
•
•
•
•
•

żurek – czyli barszcz biały,
kiełbasa – zwykle biała, na ciepło,
szynka wędzona w jałowcowym dymie,
ćwikła z chrzanem,
pieczone mięso,
własnoręcznie wykonana babka,
mazurek z artystycznymi dekoracjami,

• pascha,
• kołacz,
• sernik (kiedyś zwany przekładańcem).
Według tradycji stół świąteczny powinien być przykryty białym obrusem i udekorowany
liśćmi bukszpanu. Na środku stołu stawiamy baranka, np. na łączce z rzeżuchy. Rzeżucha to
symbol sił witalnych i rodzącego się życia. W Niedzielę Wielkanocną świętujemy! Wstajemy
bardzo wcześnie, by pójść na mszę zwaną rezurekcyjną. Niedziela to najważniejsze święto
chrześcijańskie, nazywane dawniej Paschą. Następnie zasiadamy do świątecznego rodzinnego
śniadania. Wielkanocna Niedziela to czas przeznaczony na rodzinne biesiadowanie. Dzieci bawią
się w poszukiwanie prezentów podrzuconych przez zajączka.
Wielkanocny Poniedziałek (lany poniedziałek, śmigus-dyngus) to czas radości, zabawy, psikusów,
na które wszyscy czekali przez cały okres postu. W tym dniu polewamy się wodą. Dawniej śmigus i
dyngus były osobnymi zwyczajami – śmigus oznaczał tradycyjne smaganie, czyli uderzanie
wierzbowymi gałązkami lub polewanie wodą. Wszystko w formie zabawy – chłopcy smagali
dziewczęta po gołych łydkach. Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy chodzi od domu do domu i w
zamian za życzenia i śpiew domagali się wykupu w postaci pisanek, słodyczy, pieniędzy. Z czasem
połączono te zwyczaje i dziś tylko polewamy się wodą. Dawniej chodzono po wsi z kogutem –
symbolem sił witalnych i urodzaju. Kogutek był mile widzianym gościem w każdym
gospodarstwie. Z czasem żywe zwierzęta zastąpiły te gliniane, drewniane. W Wielkanocny
Poniedziałek święci się pola. Gospodarze wyruszają w procesji na pola. Święcą je palmami
nasączonym wodą. Z tych pal robią krzyżyki i wbijają w ziemię, aby zapewnić sobie dostatek. To
okazja do spotkań towarzyskich i rozmów, cieszenia się wspólnie spędzanym czasem i budzącą się
do życia.

4. Ćwiczenia graficzne i grafomotoryczne ( w
załącznikach ).

