Grupa Żabki- 31.03.2021
Temat zajęć: Co się kryje w święconce?
1. "Co włożysz do koszyczka?"- Rozmowa z dziećmi na temat produktów wkładanych do
koszyczka wielkanocnego oraz wyjaśnienie symboliki:
- JAJKO – symbol nowego życia, odrodzenia, zwycięstwo życia nad śmiercią. Podczas
śniadania wielkanocnego dzielimy jajko na tyle części, ile jest osób przy stole, i składamy
sobie życzenia.
- BARANEK – symbol zmartwychwstałego Jezusa.
- CHLEB – symbol ciała Chrystusa, to pokarm niezbędny do życia, symbolizuje dostatek. SÓL – symbol gościnności.
- KIEŁBASA – symbol obfitości i dostatku.
- CHRZAN – symbol zdrowia i siły fizycznej.
2. Praca w kartach pracy- strona 34b
• wymień nazwy produktów, które wkładamy do wielkanocnego koszyczka
• przelicz wszystkie elementy na obrazku
• podziel na sylaby słowa: CHLEB, PISANKA, KURCZACZEK, BARANEK,
KIEŁBASA, BABKA
• połącz elementy z koszyczkiem, zgodnie z tym ile dane słowo zawiera sylab
3. Praca w kartach pracy- strona 35
• wytnij elementy z dołu strony
• przyjrzyj się obrazkom i uzupełnij tabelę odpowiednimi obrazkami
4. Wielkanocna gimnastyka- Czas się trochę poruszać!
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
5. Kochana Żabko powtórz wiersz o Wielkanocy, którego uczyliśmy się w przedszkolu.

"Jak to będzie?"
M. Konopnicka
Jutro będzie Wielkanoc,
babki w piec już wsadzone,
gotują się kiełbasy
i mieć będziemy święcone!
Najpierw obrus bielutki
mama na stół położy
na nim stanie pośrodku
ten baranek Boży.
Jajkiem będziemy się dzielić
wszyscy w domu z kolei,
życzyć sobie pociechy,
życzyć sobie nadziei.
Potem będą mazurki,
właśnie robi je mama.
A rodzynki, migdały
- obieram ja sama.
A na boku stać będzie
w kubku woda święcona.
I kropidło z wstążeczką
od sąsiada Szymona.
Z rana przyjdzie ksiądz proboszcz
i poświęci stół cały.
Domek także pokropi,
by się dzieci chowały.
6. W Wielką Sobotę pomóż rodzicom udekorować wielkanocny koszyczek.

WESOŁYCH ŚWIĄT!
Wszystkim życzę zdrowych, wesołych świąt spędzonych w gronie
rodzinnym. Pozdrawiam.
To już ostatnie zadania przed świętami, na kolejne zapraszam we wtorek
6.03.2021.

Dodatkowe karty pracy:

