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Wielkanocne świętowanie
I
1. Już czuć święta – ćwiczenia oddechowe.
Rodzic prosi dziecko, żeby poczuło zapach zbliżających się świąt. Prosi aby wciągnęło
powietrze nosem, na chwilę je zatrzymało i wykonało wydech ustami.
2. Omówienie wyglądu i znaczenia palm.
Potrzebne: obrazki różnych palm.
Rodzic pokazuje dziecku obrazki różnych palm i rozmawia na temat ich wyglądu.
Tłumaczy że według tradycji miały one chronić przed chorobami i zapewnić dobre plony.
3. Zabawa ruchowa
Swobodna improwizacja ruchowa do utworu M. Musorgskiego Taniec kurcząt w skorupkach.
https://www.youtube.com/watch?v=e2ziz9Z6G84
II
4. ,,Wielkanocny stół ‘’ B. Szelągowskiej słuchanie wiersza i rozmowa z dzieckiem na
jego temat.
Nadeszła Wielkanoc, czas wielkiej radości!
Już stół wielkanocny czeka na swych gości
Pełno na nim potraw: kiełbaska i żurek, baba lukrowana,
tuż obok mazurek..

Dom pachnie czystością, porządki skończone.
Czas na odpoczynek, wszystko już zrobione!
Święconka na stole, a spośród pisanek,
jak każde tradycja, wystaje baranek!
To czas na życzenia, na chwile radości
i niech w naszych sercach miłość ciągle gości.

Rodzic zadaje pytania:
- Jakie potrawy znajdują się na wielkanocnym stole?
- Dlaczego ludzie sprzątają przed świętami w domach?
- Co znajduje się w koszyku ze święconką?
- Dlaczego ludzie w czasie świąt są na ogół weseli i mili dla innych?
5. Zabawa ruchowa
Dziecko maszeruje z książką na głowie. Na sygnał rodzica – klaśnięcie – wykonuje przysiad.
I tak kilka razy.
6. Co jest związane z wielkanocną.
Rodzic rozkłada przed dzieckiem różne przedmioty lub obrazki je przedstawiające. Wspólnie
ustalają co pasuje do świąt wielkanocnych, a co nie. Dzieci uzasadniają swój wybór..
III.

7. Rozwiązywanie zagadek E. Stadtmüller – Co znajdzie się na wielkanocnym stole?
Rodzic przygotowuje: kromka chleba, kawałek kiełbasy, jajko, baranek cukrowy, sól, gałązka
bukszpanu.
Dziecko podaje nazwę – rozwiązania – i wskazuje.
- Oby dzięki ludzkiej pracy i opiece nieba nigdy na twym stole nie zabrakło... (chleba)
- Azorek radośnie przy koszyczku hasa, lecz nic z tego nie będzie. Nie dla psa... (kiełbasa)
- W cebulowych łupinkach lub w farbkach kąpane, w prześliczne desenie ręcznie malowane.
(jajka)
- Może być z cukru, z gipsu lub z ciasta, lecz najważniejszy jest i basta!!! (baranek)
- Sypka jak piasek, jak śnieżek biała, smaku dodaje już szczypta mała. (sól) Skromne
listeczki, ciemnozielone, ale bez niego co to za święcone. (bukszpan)
8. Zabawa dydaktyczna Szukamy jajek.
- Jajka ugotowane na twardo lub ich obrazki. Jajka zostają umieszczone przez rodzica w
różnych miejscach (muszą być przynajmniej częściowo widoczne).

Dziecko próbują określić położenie jajek i dopiero wówczas podejść po nie. Po uzbieraniu
wszystkich okazów można je przeliczyć.
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