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1) „Tradycje wielkanocne” – oglądanie ilustracji i rozmowa na temat tradycji wielkanocnych.
 Zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi.
Należy przygotować:
 ilustracje przedstawiające tradycje wielkanocne (nie ma konieczności drukowania ich).
 Obejrzyj wspólnie z rodzicami obrazki przedstawiające tradycje wielkanocne. Spróbuj powiedzieć, co one przedstawiają. Porozmawiajcie o tym, w jaki sposób wy obchodzicie Święta Wielkanocne w swoim domu.
„Pisanki i baranki” – poranna zabawa ruchowa.
 Rozwijanie sprawności ruchowej.
 Kształtowanie umiejętności reagowania na hasło.
 Biegaj swobodnie po pokoju. Na hasło: Baranek! – zwiń dłonie w pięści i przyłóż do skroni, poruszaj głową w górę i w dół. Na hasło: Pisanka! – połóż się na podłodze i turlaj się.
 Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!

2) „Świąteczne ciasta” – oglądanie bab wielkanocnych i mazurków; porównywanie ich wyglądu i segregowanie do dwóch zbiorów.
 Kształtowanie umiejętności porównywania wyglądu kilku elementów.
 Kształtowanie umiejętności segregowania elementów i tworzenia zbiorów.
Należy przygotować:
 obrazki przedstawiające baby i mazurki (obrazki należy rozciąć wzdłuż linii, może zrobić to
dziecko – należy pamiętać o prawidłowym trzymaniu nożyczek),
 dwa duże płaskie talerze.
 Przyjrzyj się uważnie obrazkom. Przedstawiają one tradycyjne ciasta wielkanocne. Czy wiesz,
jak te ciasta się nazywają? Na jednym talerzu połóż wszystkie obrazki przedstawiające baby.
Na drugim talerzu połóż ilustracje, na których są mazurki.
 Powiedz, jak wyglądają baby, a jak mazurki? Czym różnią się te ciasta? Które z nich są wysokie,
a które niskie? W jaki sposób są one ozdobione?
 Posłuchaj wiersza:
Wystroiły się mazurki
w czekoladki
i figurki.
Na świątecznym stole
migdałowe miny stroją.
Potem z tacy się stoczyły
i mazurka zatańczyły.
Obsypały wszystko cukrem,
wymazały obrus lukrem,
w końcu siadły uśmiechnięte:
– Świętowanie rozpoczęte!
(Anna Mikita „Wielkanocne mazurki”,
źródło: Przygoda z uśmiechem. Czterolatek. Przewodnik metodyczny 2. WSiP.).
 Powiedz, o jakich wielkanocnych ciastach jest mowa w wierszu.

3) „Pieczenie ciasta” – zabawa naśladowcza Joanny Wasilewskiej.
 Kształtowanie umiejętności naśladowania czynności.
 Budzenie radości z zabawy.
 Pobaw się w zabawę do słów wiersza mówionego przez rodzica.
Wsyp do miski mąki szklankę,
Utrzyj żółtka.
Ubij piankę.
Dodaj mleko i rodzynki.
Będzie ciasto dla rodzinki.
Łyżka cukru, szczypta soli,
zapach taki, jak kto woli:
śmietankowy, cytrynowy,
migdałowy lub rumowy.
Teraz ciasto ugnieść trzeba
i niech rośnie aż do nieba.
Pac, do formy, ale heca,
ono się nie boi pieca.
Upieczone, wystudzone,
czekoladą ozdobione.
Na talerzu je ułożę,
już spróbować każdy może.

– dziecko wykonuje ruchy sypania
– dziecko wykonuje okrężne ruchy rękami (jak podczas ucierania)
– dziecko rusza ręką w górę i w dół
– dziecko imituje ruchy wlewania mleka i dodawania rodzynek
– dziecko pokazuje na członków rodziny
– dziecko pociera kciukiem o palec wskazujący
– dziecko udaje wąchanie

– dziecko otwiera i zaciska dłoń jak przy ugniataniu
– dziecko robi przysiad, a potem wznosi się na palce z rękami uniesionymi w górę
– dziecko podskakuje, a potem wykonuje przysiad podparty
– dziecko wyciąga dłonie przed siebie
i pokazuje gotowe ciasto w prawą i lewą stronę

(źródło zabawy: Przygoda z uśmiechem. Czterolatek.
Przewodnik metodyczny 2. WSiP.).
4) „Świąteczne wypieki” – wspólne przygotowywanie ciast z rodzicami.
 Zachęcanie do aktywnego uczestniczenia w przygotowaniach do świąt.
Należy przygotować:
 przepisy i składniki potrzebne do upieczenia babki lub mazurka.
 Święta są już naprawdę blisko. Poproś rodziców, żebyście wspólnie upiekli świąteczne ciasto.
Może zrobicie babę lub mazurka. A może Twoi rodzice przygotowują inne ciasto z okazji Świąt
Wielkanocnych? Jeżeli chcecie możecie skorzystać z przepisów zamieszczonych powyżej (należy kliknąć w nazwę ciasta). Możecie także upiec ciasto według własnego przepisu. Powodzenia!
Jesteśmy bardzo ciekawe, jak będą wyglądały Wasze ciasta. Może uda Wam się zrobić zdjęcie?
Źródła obrazków:
 ilustracje przedstawiające tradycje wielkanocne
 https://chomikuj.pl/
 obrazki do zabawy „Świąteczne ciasta”
 https://chomikuj.pl/ (baba wielkanocna z lukrem i bakaliami)
 https://seniorzy24.pl/ (baba wielkanocna z lukrem i skórką pomarańczy)
 https://kobieta.dziennik.pl/ (baba wielkanocna z polewą czekoladową)
 https://beszamel.se.pl/ (baba wielkanocna z cukrem pudrem)
 https://wszystkiegoslodkiego.pl/ (mazurek z kwiatkami)
 https://picantecooking.com/pl/ (mazurek z baziami)
 https://gotujmy.pl/ (mazurek – pisanka)
 https://www.obzarciuch.pl/ (mazurek z napisem)

TRADYCJE WIELKANOCNE

Kochane Dzieci
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzymy Wam dużo zdrowia, radości, uśmiechu i słonecznej pogody.
Życzymy Wam także, żeby Zajączek przyniósł wymarzone prezenty
i żeby udało Wam się je znaleźć!
Przesyłamy Wam dużo całusków i uścisków.
Pozdrawiamy Was gorąco.

Drodzy Rodzice
Dziękujemy Państwu za trud, jaki wkładacie
w nauczanie zdalne Waszych dzieci.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu przede wszystkim odpoczynku i spokoju,
a także samych pozytywnych myśli i emocji.
Niech te święta będą przystankiem na drodze usłanej wieloma obowiązkami
i zajęciami, chwilą na radosne spotkanie w gronie najbliższej rodziny.
Niech mimo trudnej sytuacji, z jaką wszyscy się mierzymy
od tak długiego czasu, będą pełne nadziei na lepsze jutro.
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