Klasa O
Drodzy Rodzice !
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie zachęcam Was do wspólnych zabaw z
dziećmi w domu. Przedstawiam Wam propozycje zadań i zabaw, które możecie (ale
nie musicie) przeprowadzić w czasie od 06.04.2020r.- 08.04.2020r .
Temat tygodnia – Wielkanoc
W tych dniach dziecko pozna, jakie są zwyczaje wielkanocne, utrwali wielką i małą
literę " j, J " , poćwiczy aktywne słuchanie, poprzez udostępnione filmy. Rozwiąże
proste zadania matematyczne. Poćwiczy umiejętności przeliczania, logiczne myślenie
i spostrzegawczość. Dziecko przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty.
Nauczy się piosenki "Znaki Wielkanocy" lub posłucha kilku, tematycznych piosenek.
Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych.
Scenariusze :
1. Zwyczaje i tradycje wielkanocne.
2. Koszyczek dobrych życzeń.
3. Śmigus - dyngus
• Słuchanie ciekawostek na temat zwyczajów i tradycji wielkanocnych.
Jajko to znak wszelkiego początku narodzin i zmartwychwstania. Dzielimy się nim
przed rozpoczęciem śniadania, życząc sobie pomyślności, zdrowia i błogosławieństwa
Bożego. W ludowych wierzeniach jajko było lekarstwem na choroby, chroniło przed
pożarem, zapewniało urodzaj w polu i w ogrodzie, a nawet powodzenie w miłości. Z
jajka wykluwa się kurczątko, które jest symbolem nowego życia. Pisanki dawano w
podarunku, jako dowód życzliwości i sympatii. Chleb jest podstawowym pokarmem
człowieka. Dzielenie się z nim i wspólne spożywanie jest od najdawniejszych czasów
znakiem przyjaźni, życzliwości i poczucia wspólnoty. Palemka miała chronić ludzi,
zwierzęta, domy przed ogniem, czarami i złem tego świata. Niezwykłą moc daje jej
gałązka wierzby – drzewa najwcześniej okrywającego się zielenią. Mazurki
przywędrowały do nas z kuchni tureckiej. Kunsztownie lukrowane i dekorowane
bakaliami, przypominają wyglądem maleńkie tureckie dywaniki. Chrzan, a także
przyprawy – pieprz i sól, święci się, aby pamiętać o gorzkiej Męce Chrystusa.
Dawniej śniadanie wielkanocne rozpoczynało się od zjedzenia całego korzenia
chrzanu, żeby ustrzec się od bólu zębów i brzucha. Baranek z czerwoną chorągiewką
ze złotym krzyżykiem symbolizuje Chrystusa Odkupiciela. Stawiano go pośrodku
stołu, żeby podczas wielkanocnych biesiad i uciech wierni nie zapominali o
religijnym charakterze świąt. Kiedy gospodynie wypiekały baby drożdżowe, kuchnia
musiała być zamknięta na klucz. Ktoś obcy bowiem mógłby zaszkodzić rosnącemu

ciastu głośną rozmową albo złym wzrokiem. Wyjętą z pieca babę kładziono na
poduszki i do chwili ostygnięcia przemawiano do niej szeptem. Zajączek obwieszcza
wiosenną odnowę. Kiedyś jego wizerunek kojarzono z grzesznikami, którzy odbyli
oczyszczającą pokutę. Potem zaczął obdarowywać dzieci łakociami i prezentam














Obejrzyj film - Lekcja wideo. Polskie tradycje. Wielkanoc. - na You Tube
Utrwalaj literę j, J
Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby cz.2.
Karty pracy s.52 – 57. Poćwicz czytanie- sylab wyrazów , zdań. Rozwiąż
krzyżówkę.
Poćwicz pisanie liter.
Poćwicz przeliczanie, dodawanie , odejmowanie, układanie zadań.
Śpiewaj z innymi- piosenki na You Tube
Piosenka "Znaki Wielkanocy."
Poćwicz łączenie wyrazów z obrazkami
Nowe przygody Olka i Ady. Karty pracy cz.3 s.72
Rozwiąż zagadki
Nowe przygody Olka i Ady. Karty pracy cz.3 s.74
Zaznacz kolejność zdarzeń w historyjce
Nowe przygody Olka i Ady. Karty pracy cz.3 s.75
Pokoloruj koszyczek zgodnie z kolorami kropek
Nowe przygody Olka i Ady. Karty pracy cz.3 s.77
Rysuj po śladach
Nowe przygody Olka i Ady. Karty pracy cz.3 s.79
Wykonaj prace –
-Koszyczek wielkanocny( karta pracy z Wyprawki)
-Jajko-Kolorowanka wodna(karta pracy z Wyprawki)
-Ozdób jajko według własnego pomysłu. Wykorzystaj dostępne materiały.
Mile będą widziane zdjęcia z domowej pracy .Można je wysłać MMS - em na
telefon wychowawcy.
Wykonaj eksperyment z jajkiem na You Tube
Posłucha j wiersza Władysława Broniewskiego "Śmigus"
Śmigus-dyngus!
Staropolskim obyczajem
w wielkanocny poniedziałek
oblewamy się nawzajem.
Miły zwyczaj śmigus-dyngus!
Bo pośród życzeń radosnych
przynosi nam w podarku
uśmiech kolorowej wiosny

Poćwicz czytanie



Wielkanocne zadania dla członków rodziny Olka i Ady. S. 58-59
Podręcznik . Nowe przygody Olka i Ady.
Zabawy ruchowe dla dzieci na You Tube

Pozdrawiam, życzę zdrowia i wytrwałości. Mam nadzieję , że już niedługo spotkamy
się. M.Bulik

