
1.Poniedziałek 29.03.21   GRUPA I      ZAJĄCZKI  

                    

Temat kompleksowy – WIELKANOC 

Temat dnia -  ZWYCZAJE I TRADYCJE ŚWIĄTECZNE 

CELE  ogólne: 

- zapoznanie z tradycją i zwyczajami  Świąt Wielkanocnych  

 -rozwijanie zainteresowań hodowlą roślinek  

- rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez dobór kolorów 

 

                                                                                                                                                              

Przewidywane osiągnięcia dziecka : 

-wymieni tradycje Świąt wielkanocnych  

-wypowiada się chętnie 

-opiekuje się roślinkami  

-precyzyjnie koloruje     

 

źródło- Internet    

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U&ab_channel=ZoZi.TV                                                                                                                                  
I  

„Jajeczka do koszyczka” – zabawa poranna.  

 Lepienie z plasteliny, układanie puzzli, mozaiki wg uznania.                                                                                          

„ Odszukaj ukryte jajko” – zabawa dydaktyczna.                                                                                                                     

II  

„Wielkanoc” – rozmowa kierowana  na podstawie zgromadzonych przedmiotów  i własnych 

doświadczeń, budzenie zainteresowania tradycjami ze swojego regionu (np. palmy wielkanocne), 

zachęcanie do pojedynczego wypowiadania się i słuchania innych.  

.„Świąteczne porządki” – zabawa ruchowa 

Zakładamy hodowlę owsa lub rzeżuchy – wspólne sadzenie i założenie domowego, zielonego ogródka  

III  

„ Rób to co ja” – zabawa ruchowo – naśladowcza.                                                                                          

„Pisanka” – kolorowanie pisanki wg własnego pomysłu. Karta pracy str. 11.                                                                                          

Zabawy dowolnie wybrana grą lub zabawką. Kulinarna zabawa dla chętnych – „Babka wielkanocna 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U&ab_channel=ZoZi.TV


  Drogie Zajączki zacznijmy naszą przygodę od porannej gimnastyki ! 

I „Jajeczka do koszyczka” – zabawa poranna. na dywanie rozłożone są 3 „obręcze” wykonane ze 

sznurków lub szalików. Dziecko podskakuje wesoło, na sygnał: jajka do koszyka ! , dziecko wskakuje 

do wybranej „obręczy”-powtarzamy zabawę i zmieniamy się rolami.                          

„ Odszukaj ukryte jajko” – zabawa zgadywanka z piłeczkami  - pisankami                                                                                                           

Dziecko i  rodzice trzymają w ręku  swoje koszyczki lub pojemniki nakryte chusteczkami. Jedna osoba 

zamyka oczy, w tym czasie rodzic/dziecko wkłada piłeczkę- pisankę do dowolnego koszyczka. 

Dziecko/rodzic musi odgadnąć w czyim koszyczku jest ukryta piłka- jajko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

II1.„ Wielkanoc”            https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U&ab_channel=ZoZi.TV                                                                                                                                                

Rozmowa na temat świąt: - Jakie święta się zbliżają? - z czym kojarzą się Święta Wielkanocne?  

  „Święta Wielkanocne” – słuchanie wiersza Anny Bayer.         

 Na jarmarku palmy, dzbanki malowane,                                                                                                                                  

czerwone korale,                                                                                                                                                                                             

kosze wyplatane i kraszone jajka,                                                                                                                                             

drewniane koguty,                                                                                                                                                                         

słonko jest zmęczone, dzionek ten za krótki.                                                                                                                     

Święta Wielkanocne, wesoło gra muzyka.                                                                                                                                                                                       

Co widziało słonko jeśli chcesz, zapytaj.                                                                                                                                                         

Co widziało słonko na wysokim niebie,                                                                                                                                     

jeśli je zapytasz może odpowiedzieć.                                                                                                                                      

Zapowiedzi z dachu, wyścigi furmanek,                                                                                                                                    

zabawa w zbijaka, mokre oblewanie.                                                                                                                                       

Śmieją się chłopaki, śpiewają dziewczyny,                                                                                                                  

chodzimy po dyngusie, Wielkanoc święcimy.     źródło- Internet    

2. Zwyczaje i tradycje świąteczne – omówienie ( z równoczesną demonstracją zgromadzonych 

przedmiotów – w miarę możliwości )• Palmowa niedziela, • Malowanie jajek, • Wypiek ciast (baba 

wielkanocna, mazurek), • Przygotowanie i święcenie koszyczka wielkanocnego, • Świąteczne 

śniadanie, • Śmigus – dyngus.                                                                 

 3.„Świąteczne porządki” – zabawa ruchowa( w tle dowolna muzyka).                                                                                                         

Naśladujemy ścieranie kurzu z szafek, które są nisko, wysoko, odkurzanie dywanu, zmywanie podłogi.                                                                                                                                                                   

4.Zakładamy hodowlę owsa lub rzeżuchy, fasolki – wspólne sadzenie , połączone z rozmową na 

temat:   Co jest potrzebne roślinom, aby mogły rosnąć?   

III  „Rób to co ja”– zabawa ruchowo – naśladowcza                                                                                                                    

Karta pracy str. 11.Wiosna cz 3 

„Wielkanocna BABKA  „  -   kulinarna zabawa dla chętnych                                                                                                                                           

SKŁADNIKI: • 4 jajka • 1 szklanki cukru • 1.5 szklanki mąki pszennej • 250 g mrożonego szpinaku • 0,5 

szklanki oleju • 2 opakowania cukru waniliowego • 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia .                                    

SPOSÓB WYKONANIA: Szpinak rozmrozić. Do rozmrożonego i odciśniętego z nadmiaru wody 

szpinaku, dodajemy 0,5 szklanki oleju i miksujemy. Białka ubijamy ze szczyptą soli na sztywną pianę. 

Dodajemy stopniowo cukier i cukier waniliowy, cały czas miksujemy. Następnie dodajemy po 1 

żółtku. Do dobrze ubitych jajek, wsypujemy powoli mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i 

delikatnie mieszamy. Ciasto wylewamy do blaszki „keksówki” posmarowanej tłuszczem i obsypanej 

bułką tartą. Pieczemy 50-60 minut w temp. 180℃         SMACZNEGO ! 


