
Maczki Wtorek 7.04.2020 

Temat tygodnia  " Malujemy pisanki " 

 Temat dnia: " Palmy wielkanocne"- dziś poznamy ludową tradycję 

przygotowywania palmy wielkanocnej oraz spróbujemy sami ją wykonać  

 

Dzień możemy rozpocząć od następujących zabaw: 

 Ćwiczenia oddechowe płynnego  regulowania siły wydechu- zdmuchiwanie z dłoni papierowych 

kulek- zwracamy uwagę aby dziecko wykonywało wdech nosem i wydech ustami 

 

 Zabawa integracyjna "Ja i ty"- kształtująca świadomość schematu ciała i przestrzeni, ćwiczenie 

percepcji słuchowej 

Dziecko- rodzic siedzą w parach naprzeciwko siebie i wykonują kolejne polecenia– najpierw na 

sobie, a potem na drugiej osobie z pary. Przykładowe polecenia: Dotknij swojego nosa, a potem 

nosa kolegi. Dotknij stopą o stopę, a potem o stopę kolegi. Połóż rękę na głowie, a potem na 

głowie rodzica/dziecka . Kształtowanie świadomości schematu 

 Zabawy i ćwiczenia poranne zestaw III (do codziennych  zabaw w tym tygodniu- prosimy 

zajrzeć do poniedziałku 06.04 ) 

 Nawyki do kształtowania w domu-  nie kicham w dłoń, używam chusteczek higienicznych 

 

 "Palma wielkanocna"- poznanie zwyczaju ludowego związanego z Niedzielą Palmową.  

Do tej zabawy potrzebne nam będą ilustracje palm ( możemy pokazać je dzieciom w Internecie, 

książeczce) jak również wykorzystać prawdziwą naturalną palmę.  

  

 Rozmowę możemy przeprowadzić w poniższy sposób: 

 W niedzielę Palmową święcimy różnokolorowe palmy w kościele. "Co to są palmy?" "Jak 

wyglądają" Dlaczego i skąd wywodzi się ta tradycja? O tym chciałabym ci dzisiaj opowiedzieć. 

Dawno temu, kiedy Pan Jezus wjeżdżał na swoim osiołku do Jerozolimy, ludzie witali go i na jego 

cześć machali gałązkami z drzewa palmowego. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono 

Niedzielę Palmową, dawniej nazywaną „Kwietną” lub „Wierzbną”, gdyż gałązki wierzbowe 

pokryte baziami zastępowały w Polsce gałązki palmowe. Wierzbowe bazie przystrajano 

bukszpanem, kwiatami i kolorowymi wstążkami. 

Obecnie palmy, w zależności od regionu Polski wykonuje z kolorowych suszonych kwiatów i ziół , 



różnobarwnych kwiatów z bibułki. Największe palmy w Polsce wykonuje się na Kurpiach we wsi 

Łyse. Mają one nawet kilka metrów długości. 

Poświęcone palmy wielkanocne miały chronić ludzi, zwierzęta i domy przed wszelkim złem, 

chorobami, nieurodzajem. Poświeconą palmę traktowano z wielkim szacunkiem. Dawniej istniał 

zwyczaj, że kto pierwszy wstał w tym dniu mógł palemką wysmagać innych domowników i nikt nie 

powinien się za to obrazić. Po przyjściu z kościoła dotykano taką palmą wszystkich a szczególnie 

dzieci, aby przez cały rok były zdrowe i posłuszne: 

„ – Nie ja biję, 

wierzba bije! 

Za tydzień Wielki -dzień! 

Za sześć noc Wielka –noc!” 

Istniał również zwyczaj połykania bazi. Mama urywała z palmy kilka bazi i nakazywała je zjeść 

wołając: - Od gardła! Od brzucha! Od wszelkiego bolenia! Poświęconą palmę zatykano za ramę 

świętego obrazu lub umieszczano nad drzwiami aby chroniła dom i jego mieszkańców przed 

ogniem i piorunami, i przechowywano do następnego roku. 

 Papieroplastyka z papieru "Wielkanocna palma"-  

 

Technik i sposobów wykonania palmy jest wiele.  

Do powstania naszej palmy użyjemy:  kolorowych kartek,  dużego patyczka do szaszłyków, 

styropianowe jajka,  klej,  pędzelek, nożyczki.  

     

Z kolorowych kartek wycinamy paski ( dowolnej szerokości najlepiej żeby miały ok 2 cm) 

Następnie  na patyczek do szaszłyka nabijamy styropianowe jajko ( jeżeli nie mamy jajka na 

początek możemy w pionie przykleić kilka kawałeczków papieru zrobić jakby miotełkę) i 

rozpoczynamy "nawlekanie" kolejnych pasków papieru. Kolorystyka i odległość od patyczka 

 wg własnego uznania. Na przedstawionych wyżej zdjęciach jest dość szeroko, ładniej będzie gdy ta 

rozpiętość będzie węższa. Na zakończenie resztę patyczka okręcamy pozostałym papierkiem  

i palemka gotowa. Jeżeli macie ochotę możecie zrobić kilka takich lub podobnych palm. Pobawić 

się w porównywanie np. ich wielkości, grubości itp. 

Po południu proponujemy 

 Zabawa relaksacyjna „Wiosenny taniec kwiatów” podczas której spotkamy się z muzyką 

klasyczną, spróbujemy się wyciszyć, rozwinąć swoją wyobraźnię muzyczną. 

 

Prosimy włączyć utwór Piotra Czajkowskiego "Walc kwiatów z Dziadka do orzechów" 
https://www.youtube.com/watch?v=cgRXar2UxVM 

Dzieci słuchają muzyki relaksacyjnej i wyobrażają sobie, co się dzieje, kiedy promyki słońca 

zaczynają ogrzewać ziemię, rośliny i ludzi. Jak kwiaty i cały świat radośnie wita wiosnę. 

https://www.youtube.com/watch?v=cgRXar2UxVM


Następnie opowiadają o swoich wyobrażeniach. 

 

 Założenie  wielkanocnego kącika roślin- w którym możemy zasiać  rzeżuchę lub owies do 

dekoracji wielkanocnych. Pomóc nam w tym może pomóc poniższy filmik 
https://www.youtube.com/watch?v=MfCoSQRMgfk 

 

Dla chętnych interaktywne zabawy wielkanocne np. 
https://czasdzieci.pl/gry-dla-dzieci/zagraj,25353f-wielkanocna_ubieranka.html 

 

Zachęcamy do  dzielenia się wykonanymi domowymi zabawami z dziećmi oraz pracami 

plastycznymi. Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub 

wykonanego zadania i wysyłać e-mailem na adres grupa.maczki@o2.pl Wszystkie wasze dzieła 

będą zamieszczane na stronie internetowej przedszkola.                  

 

Życzymy wesołej zabawy! 

Wychowawczynie: Anna Klim, Małgorzata Dębko 
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