
WIELKANOC 

Kochani,
Przed nami tydzień  poprzedzający Święta  Wielkanocne.  Poniżej  proponujemy zadania,  które  może
pomogą wam szybciej spędzić ten czas. Zapraszamy do wysyłania nam fotorelacji z czasu spędzanego
w domu. 

WESOŁYCH  ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

- Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej  „Wielkanocne pyszności”. 

W przedszkolu na każdym kroku widać było zbliżającą się Wielkanoc. W wazonach stały bazie, a obok
– koszyczki z jajkami. Wszystkie zawieszone dekoracje też przypominały o świętach. Słońce każdego
kolejnego dnia coraz mocniej świeciło. Ada, podobnie jak inne dzieci z jej grupy, nie mogła doczekać
się świąt. Pani opowiadała o tradycjach wielkanocnych. 
– A może zrobimy sobie mazurka? I jeszcze babkę i szynkę. Nie może też zabraknąć chleba i jajek!
– Ale jak my to wszystko sami zrobimy? – dopytywał Kamil.
– To naprawdę dużo pracy. Widziałem, jak babcia piekła ciasto. Pani tajemniczo uśmiechnęła się do
dzieci.  –  Tak  naprawdę  zrobimy  dziś  te  wszystkie  smakołyki,  ale  one  nie  będą  nadawały  się  do
jedzenia. Wykonamy je z masy solnej, potem wypieczemy i pomalujemy. A na koniec urządzimy kącik
wielkanocny.
– Ale fajny pomysł – zawołał Kamil.
Ada zrobiła wielką babę wielkanocną, a Kamil – szyneczkę. Inne dzieci też starały się jak mogły. Po
pomalowaniu i ułożeniu na stoliczku wszystkie „smakołyki” wyglądały jak prawdziwe, zwłaszcza baba
z lukrem. Po podwieczorku do sali średniaków przyszły w odwiedziny starszaki. 
– Ale macie tu pyszniutkie pyszności! – oblizując się, zawołał Maciek i wyciągnął rękę po babę. W
ostatniej chwili przed zjedzeniem powstrzymał go Olek.
– Dlaczego nie mogę się poczęstować? Trzeba jeść szybko, póki świeże. Potem już nie będą takie
dobre.
– Maciek, przyjrzyj się uważniej tym smakołykom. Przecież one są z masy solnej. Jeszcze mógłbyś
sobie  przez  nie  połamać  zęby.  Najlepiej  poczekaj  na  prawdziwy  wielkanocny  stół  i  prawdziwe
pyszności.
Maciek przytaknął głową, ale i tak ukradkiem – kiedy nikt nie patrzył – powąchał babkę. Skrzywił się,
zawiedziony, i rad nierad postanowił jednak poczekać na święta. 

- Przysmaki wielkanocne –  lepienie wielkanocnych smakołyków z plasteliny.

- Słuchanie piosenki Wielkanocne idą święta https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ

- Wielkanocni goście – zabawa paluszkowa. 

Przy wielkanocnym stole pięciu gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało? 

https://www.youtube.com/watch?v=B3AVIa8MJbQ


Przy wielkanocnym stole czterech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało?
Przy wielkanocnym stole trzech gości siedziało. Jeden poszedł do domu, to ile zostało? 
Przy wielkanocnym stole dwóch gości siedziało. Dwóch poszło do domu, to ile zostało? 
Przy wielkanocnym stole smutno się zrobiło, bo pyszne śniadanie właśnie się skończyło.

- Jajo wielkanocne – wykonanie karty świątecznej za pomocą rymowanki:

Pisanki to jajka malowane. 
Różnymi wzorami są ozdabiane.  
Mogą być w paski, mogą być w ciapki,  
mogą być w kropki, mogą być w kwiatki.  
Więc dziś pisankę pomalujemy,  
potem dla Pani Marty i Pani Zuzi :) wyślemy. 

Angielski
- Wysłuchanie piosenki i zabawy ruchowe przy piosence Hop Hop Little Bunny 
https://www.youtube.com/watch?v=gPaaDjhVKqk 
Marta Świstun
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