
 Temat tygodnia: „Wielkanoc”

 29.03.2021r - poniedziałek 

 Temat zajęcia nr1 : Zapoznanie z tradycją świąt wielkanocnych 
na podstawie wiersza pt.„W wielkanocnym koszyku Igi” 
Magdaleny Tokarczyk.

Drogi Rodzicu: przeczytaj dziecku wiersz (pytania pod tekstem), dziecko 
omawia ilustracje,porozmawiajcie o symbolice świąt. Wykonajcie zadania 
z kart pracy ( 4 latki) i z książki nr3 str.48 (5 latki) Wszystkie materiały 
przesyłam poniżej.

„W wielkanocnym koszyku Igi” Magdalena Tokarczyk 

W wielkanocnym koszyku smakołyków jest bez liku. Lecz do kszyka nie 
wkładamy byle czego wie o tym Iga z przedszkola waszego. Dlatego 
przedszkolaki wskazówki Igi zapamiętajcie. I do koszyka zawsze wkładajcie: 
białą serwetkę przez mamę pięknie wyprasowaną taką elegancką, bo na 
Wielkanoc specjalnie przygotowaną. Następnie wkładamy baranka cukrowego 
lub też takiego z ciasta upieczonego. Również wkładamy pisanki, kraszanki, 
jaka kolorowe co symbolizują życie nowe. Sól i pierz także do koszyka 
wkładamy i o chlebie nigdy nie zapominamy. Coś słodkiego także włożyć 
przedszkolaki nie zapominają. Dlatego babeczki, czekoladowe zajączki w 
koszyku swoje miejsce mają. Tłuściutkie szyneczki i kiełbaski pachnące, do 
koszyka wkładają je także małe brzdące. A po święceniu w żurku będą się 
gotowały i swój aromat po kuchni będą rozprowadzały. Lecz nie wiem czy 
wiecie, że w niektórych regionach święconka również zawiera: masło, wodę i 
kawałek białego sera. Ostry chrzan także miejsce w koszyku ma, a na koniec 
bukszpan do ozdoby mama Idze da. I już można z gotowym koszykiem ruszyć w 
drogę. Więc Iga z rodziną rusza do kościoła w Wielką Sobotę. Święconkę niesie 
wesoło i inni też tak robią wokoło. Teraz już wiesz drogi przedszkolaku co do 
święcenia nosimy w wielkanocnym koszyku 

Pytania do tekstu: 
1. O jakich świętach jest wiersz? 2. Co Iga wkłada do wielkanocnego koszyka? 3. 
Kiedy idziemy ze święconka do kościoła? 

Część materiałów pochodzi z intenetu.
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Zabawy ruchowe z wykorzystaniem rekwizytu - jajka.

Wyścig z jajem.

Najoczywistsza aktywność wielkanocna jaka mi się nasuwa. Potrzebna będzie łyżka -
drewniana lub zwykła, i jajko. Uwaga: żeby zminimalizować straty w jajkach, 
polecam sztuczne! ? Wyznaczamy start i metę, prosimy dziecko żeby przeniosło jajko
na łyżce w taki sposób, aby nie spadło. Żeby nie było tak łatwo i przyjemnie, 
możemy mierzyć czas, zorganizować wyścig, zaproponować konkretny sposób 
poruszania się, np. tyłem, bokiem, stopa za stopą, na kolanach, wielkimi krokami, na 
palcach, na piętach, na bokach stóp, dołożyć przeszkody na które nie wolno 
nadepnąć, zawiązać oczy, z jajkiem między kolanami itd. Dziecko powinno starać się
przez całą trasę trzymać wyprostowaną rękę.

Kolorowe zajączki

Przygotowujemy kolrowe karty  i za pomocą taśmy mocujemy je do podłogi. 
Ustawiamy je w dowolnej kolejności. Opcja dla najmłodszych: wypowiadamy głośno
nazwy kolorów i prosimy, żeby dziecko na nie skoczyło. 

Zbijające jajko

Potrzebujemy plastikowych kubeczków lub kręgli i plastikowe jajko. Wyznaczamy 
miejsce z którego będziemy rzucać, a po przeciwnej stronie ustawiamy kubki lub 
kręgle. Dzieci rzucają tak długo, aż wszystkie kubeczki/kręgle się przewrócą.

Śmigus – Dyngus

Chyba mało rzeczy sprawia taką radochę jak możliwość bycia mokrym. Odnośnie 
omawiania tradycji Śmigusa – Dyngusa, zaproponujmy zabawę w berka. Myślę 
jednak, że najlepiej jeśli to rodzic będzie goniącym cały czas, ze względu na 
prawdopodobne oburzenie ze strony kogoś, kto zostanie za mocno zmoczony, jeżeli 
dzieciom pozwoli się nawzajem oblewać ?. Zasada jest prosta: dzieci uciekają, kiedy 
uda nam się kogoś złapać, co nastąpi dość szybko ?, spryskujemy go delikatnie wodą;
kto zostaje zmoczony siada pod ścianą.

Jajeczna czołganka/pajęczyna
Dzieci mają za zadanie pokonać – czołgając się i trzymając plastikowe jajko w ręku –
wyznaczoną trasę, a następnie włożyć je do koszyka. Zabawę można bardzo utrudnić 
rozciągając jako przeszkodę sznurek, którego uczestnicy podczas czołgania się nie 
mogą dotknąć. Zamiast czołgania dzieci mogą po prostu przechodzić pomiędzy 
sznurkiem przekształconym w pajęczą sieć. Jajko nie może wypaść z dłoni.


