Tydzień 30.03- 03.04.2020

Temat: Wielkanocne zwyczaje.

„Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne,
tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują
zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie, zaś tradycje
ludowe zarówno upamiętniają wydarzenia sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają
naturalne przemiany w przyrodzie - wiosna rozpoczyna nowy cykl życia, obsiewania,
zbierania plonów i cieszenia się nimi.” (Natuli, dzieci są ważne)
W tym tygodniu, Drogie Dzieci pragniemy zapoznać Was z tradycjami i zwyczajami
wielkanocnymi, zachęcić Was do rozmów na temat ich znaczenia, do pomocy swoim bliskim
w przygotowaniach przedświątecznych i tworzenia życzliwej atmosfery poprzez aktywności
muzyczne.
A oto co dla Was przygotowaliśmy:
1. Poniedziałek:
prezentacja multimedialna o tradycjach wielkanocnych.
https://youtu.be/pRPZDQY3h60
2. Wtorek:
praca plastyczna: „Palma wielkanocna.”
Przygotuj:
- szablon palmy do naklejenia na tekturę
- papier kolorowy
- klej, nożyczki
- grubą tekturę
Wykonanie:
1. Z kolorowego papieru wytnij różne kształty kwiatów i liści.
2. Aby palma wyglądała ciekawiej, możesz pozaginać płatki kwiatków.
3. Szablon palmy naklej na tekturę i go wytnij. Następnie przyklej na nim kwiaty.
4. U dołu palmy przyklej kokardę wyciętą z kolorowego papieru.

3. Środa:
Uwaga! Wiosenne święto Prima Aprilis. A zatem żartujemy i celowo wprowadzamy
innych w błąd. Zazwyczaj żarty wymyśla się z samego rana, zanim ktoś połapie się,
jaka jest data w kalendarzu.
Oto co możecie zrobić:
1. Jajecznica z jajek na twardo:
„Psikusa” możecie zrobić np. jednemu z rodziców. Dzień wcześniej wieczorem,
poroście starsze rodzeństwo lub jednego z rodziców, aby pomogli Wam ugotować
jajka na twardo. Po cichutku odłóżcie je na stałe miejsce w lodówce. Następnego
dnia poproście jednego z rodziców (tego, który nic nie wiedział o waszym
„podstępnie”), aby zrobił Wam jajecznicę na śniadanie.
2. Sól w cukierniczce:
Zamiast cukru wsypujemy do cukiernicy sól. Kto pierwszy „posłodzi” sobie
herbatę, będzie bardzo zdziwiony.

3. Myszka się zepsuła:
Zaklejamy myszkę od spodu tak, by nie mogła się poruszać. Możemy użyć do tego
celu plastra lub taśmy. Takie żart możemy zrobić rodzicom lub rodzeństwu.
4. Zamiana szuflad:
Zamieniamy szuflady np. szufladę z bielizną zamieńcie na szufladę z koszulkami.
Może być niezły ubaw, jednak pamiętajcie, żeby kierować się zdrowym
rozsądkiem!!!
4. Czwartek:
Piosenka wielkanocna: „Znaki Wielkanocy”
https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U
Kolorowanki wielkanocne
https://www.pokolorujswiat.com/2017/04/kolorowanki-wielkanocne-dla-dzieci.html
5. Piątek:
Zachęcamy Was do upieczenia wielkanocnych ciasteczek
http://www.swiatciasta.pl/2019/04/ciasteczka-maslano-cytrynowe.html
Przesłane materiały to tylko propozycje i nie są obowiązkowe do zrealizowania.
Życzymy udanej zabawy i miłego tygodnia.

