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1. „Świąteczne porządki” – masażyk z wykorzystaniem wiersza Bożena Szuchalskiej.
Dzieci na plecach rodzica wykonują masażyk do tekstu rymowanki. Potem rodzic wykonuje
masażyk na plecach dziecka.
„Na podwórzu zamieszanie gospodyni robi pranie
uderzamy delikatnie dłońmi po całych plecach,
wkłada w balię bluzkę, spodnie, które brudne są okropnie.
uderzamy mocniej piąstkami po całych plecach.
Już wyprała rzeczy te więc wykręca szybko je. –
ugniatamy, tak jak byśmy wykręcali pranie.
Spinaczami je przypięła
szczypiemy delikatnie po plecach,
A gdy wyschły,
dmuchamy na plecy, robimy wachlarz z dłoni,
to je zdjęła.”
szczypiemy pod boczki.
2. „Koszyczek wielkanocny” - Dzieci oglądają ilustrację w karcie pracy nr 1. Opowiadają,
co powinno znaleźć się w koszyczku. Rodzic wyjaśnia, że święcenie pokarmów odbywa się
w Wielką Sobotę, w kościele (tłumaczy też, że w tym roku z powodu epidemii koronawirusa
będziemy spędzać święta inaczej, koszyczek pobłogosławimy w naszym domu).
W koszyczku ze święconką jest: jajko, chleb, sól, pieprz, wędlina, ciasto, baranek, zajączek
oraz inne rzeczy umieszczane w koszyczku w danej rodzinie. W koszyczku wielkanocnym
powinien znaleźć się także bukszpan i bazie.
Symbolika pokarmów:
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jajko – odradzające się życie,
chleb – ciało Chrystusa,
sól – oczyszczanie i prawda,
pieprz – symbolizujący gorzkie zioła,
wędlina – zdrowie, dostatek,
ciasto – doskonałość,
baranek – zwycięstwo życia nad śmiercią.
zajączek – symbolizuje wiosnę i życie. Zazwyczaj jest czekoladowy.
bazie i bukszpan – zwykle ozdabiają koszyk. Zielony kolor bukszpanu to radość
i nadzieja na zmartwychwstanie i życie wieczne. Wierzbowe bazie zaś według
pradawnych wierzeń mają zapewnić nagrodę w niebie.

3. „Wielkanocny koszyczek”- kolorowanie, ozdabianie, wycinanie, składanie i sklejanie
wielkanocnego koszyczka z papieru.
SZABLON KOSZYCZKA DODAJEMY JAKO OSOBNY ZAŁĄCZNIK
NA OSTANIEJ STRONIE NASZEGO PLIKU
ZNAJDĄ PAŃSTWO OBRAZEK Z GOTOWYM KOSZYCZKIEM
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•
•
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dziecko nakleja szablon koszyczka i rączki na twardą kartkę z bloku technicznego lub
dostępny karton, tekturkę. (jeżeli nie mają Państwo sztywnej kartki wycinamy szablon ze
zwykłej kartki )
dziecko koloruje i ozdabia koszyczek i rączkę. Może użyć kredek, mazaków, papieru
kolorowego, klejów brokatowych i innych ozdób dostępnych w domu.
dziecko wycina koszyczek i rączkę z papieru (wskazana jest pomoc rodzica, bo nie jest to
łatwe zadanie )
składa po liniach koszyczek (tu również mile widziana pomoc rodzica )
skleja klejem, powstaje koszyczek
na koniec przykleja rączkę (dopasowuje do narysowanych kropek)
BRAWO JESTEŚCIE WIELCY ZROBILŚCIE
PIĘKNY KOSZYCZEK WIELKANOCNY
TERAZ MOŻECIE POSTAWIĆ GO
W SWOIM POKOJU
I WŁOŻYĆ DO NIEGO JAJECZKA, ZAJĄCZKĄ
I INNE SKARBY WIELKANOCNE.

4. Sprawdź, czy w Twoim pokoju nadal jest porządek, może trzeba jeszcze coś
posprzątać Zapytaj rodziców, jak możesz im pomóc w przygotowaniach do Świąt
Wielkanocnych. Może trzeba pomóc w kuchni
Pracując, posłuchaj jeszcze raz piosenek
Wielkanocnych, które poznałeś w Tym tygodniu.
Link do piosenki: „Pisanki, pisanki”
https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY
Link do piosenki: „Święta Wielkanocne z jajkiem i zającem”
https://www.youtube.com/watch?v=xAhMOdXuujg

Kochane Zajączki!
Bardzo za Wami tęsknimy, niestety wczoraj okazało się, że w najbliższym
czasie nadal nie będziemy się mogli spotkać. Koronawirus jest jak zła postać
z bajki, wszyscy mamy nadzieję, że niedługo go wygonimy i będziemy mogli
wrócić do przedszkola. Kiedy Wasi Rodzice przesyłają nam zdjęcia z Wami
i pracami, które wykonujecie, cieszymy się, że chociaż w ten sposób możemy
Was zobaczyć. Cieszymy się, że mimo iż nie chodzicie do przedszkola, to Wasi
Rodzice próbują Wam je zastąpić. Musieli się trochę zamienić w Panie, ale
świetnie się w tej roli sprawdzają.
Starajcie się ich słuchać, bo mają teraz jeszcze więcej obowiązków niż
kiedyś
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam dużo zdrówka, radości
i uśmiechu. Bądźcie grzeczni, a na pewno odwiedzi Was zajączek. Szukajcie
dobrze prezentów od niego.
Przesyłamy Wam całuski i uściski zarówno do nas, czyli Pani Ewy
i Pani Marty jak i wszystkich innych Pań z naszego przedszkola.

Drodzy Rodzice!
Chciałyśmy Wam podziękować za to, że mimo trudnej sytuacji
w której wszyscy się znaleźliśmy znajdujecie Państwo czas i siłę, aby przekazać
swoim dzieciom wiadomości, które Wam udostępniamy. Stworzyliście im
domowe przedszkole. Jesteśmy pełne podziwu, iż mimo nadmiaru obowiązków
znajdujecie Państwo czas na wysyłanie do nas zdjęć. Cieszymy się, że dzieci
pracują z takim zaangażowaniem. Czas spędzony z Rodzicami jest dla dzieci
bardzo ważny. Do tej pory nasze życie było wieczną gonitwą: praca, dzieci,
obowiązki domowe. W obecnej sytuacji mamy więcej czasu na to, żeby pobyć ze
sobą i się sobą porządnie nacieszyć. Wykorzystajmy to Mamy nadzieję, że
niebawem ten koszmar zwany KORONAWIRUS się skończy. Pewnego pięknego
dnia obudzimy się, pójdziemy do naszej pracy - przedszkola i będziemy czekać
na Wasze dzieci, a wy będziecie mogli wrócić do swojej pracy (nie tylko tej
zdalnej ).
Życzymy Wam zdrowych, spokojnych, wesołych świąt Wielkanocnych.
Odpoczywajcie i cieszcie się z czasu spędzonego z najbliższymi.
Pani Ewa i Pani Marta

Karta pracy nr 1

Źródło: Wydawnictwo Podręcznikarnia: „Zabawy z porami roku” – pakiet dla 5 latka,
część 3 wiosna, str. 22

GOTOWY KOSZYCZEK WIELKANOCNY

https://przedszkolankowo.pl/

