
TEMAT KOMPLEKSOWY :

Wielkanoc

TEMAT DNIA: Przygotowania do Wielkanocy

1. „Co leży w koszyczku? Praca z kartą  pracy
5 latki cz. 3, s.56. ,6 latki  cz. 3, s. 68.

Oglądamy z dzieckiem ilustrację znajdująca się w karcie pracy, dziecko  porównuje z

zawartością koszyczka przygotowanego do święcenia. Wyjaśniamy że  święcenie

pokarmów odbywa się w Wielką Sobotę, w kościele lub w cerkwi. W koszyczku ze

święconką jest jajko, chleb, sól, wędlina, ciasto, baranek cukrowy.

Proponuję obejrzenia krótkiego filmiku

https://www.youtube.com/watch?v=-2Ce1AeuR-8&t=15s

Źródło Akademia Nauczyciela "Co włożyć do koszyka?" - SYMBOLIKA POTRAW

2. „Jak ozdobić koszyczek?”

Dziecko wypowiada się na temat sposobu zdobienia koszyczka.
Rodzic wzbogaca wiedzę dziecka.

Na święconkę przygotowuje się koszyk wiklinowy lub z sosnowych korzeni. Wyścieła

się go białą serwetką. Ozdabia zielonymi gałązkami bukszpanu, baziami, kwiatami.

Są one symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Pokarmy, które znajdują się w

koszyczku będą poświęcone, należy więc zjeść je w czasie świąt. Skorupki jajek

oddajemy do zjedzenia kurom, palimy je lub zakopujemy w ziemi. Serwetki i

koszyczka, w którym była święconka nie używamy do innych celów.

https://www.youtube.com/watch?v=-2Ce1AeuR-8&t=15s


3. Rzut w pisankę- zabaw ruchowa

Tę zabawę najlepiej przeprowadzić na dworze. Na ziemi rysujemy składającą się

kilku okręgów pisankę. Wymyślamy punkty przyznawane za każdy okrąg . Dziecko z

wybranego stałego miejsca rzuca pisanką( może być piłka, plastikowe jajka, gazeta

ugnieciona w kulkę to co mamy dostępne w domu ). Zamiast punktów mogą być

cyfry lub głoski w które dziecko ma za zadanie trafić

4. Wielkanocne rymy” – zabawa słowna

Dziecko podaje słowa związane z Wielkanocą i szukają do nich rymów.

przykłady

● jajeczko – ciasteczko

● koszyczek – kamyczek

● babka – żabka

● jurek – ogórek

● baranek – wianek

● zajączek – pączek

● mazurek – pagórek

5. Rozwijanie umiejętnosci manualnych -praca z karta pracy

5 latki cz. 3, s.56. ,6 latki  cz. 3, s. 68.

6. W załączniku przesyłam karty do wydruku można w wolnej chwili uzupełnić


