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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Plan pracy nauczania zdalnego w dniu 2. 04. 2020 roku -czwartek
w II półroczu r.szk. 2019/2020 r. zgodny z tygodniowym planem dydaktyczno  - wychowawczym szkoły.
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I Obrzędy ludowe .

1.Święta Wielkanocne
Dzieci wypowiadają się, przedstawiając skojarzenia związane ze świętami wielkanocnymi,
Dziecko na trzech małych karteczkach w sposób symboliczny rysuje skojarzenia ze świętami.
np. symbole tradycji, sposób spędzania czasu z rodziną.

2.. Rodzic opowiada o tradycji święcenia palm w Niedzielę Palmową.
 Oglądanie palm i palemek przygotowywanych w różnych regionach Polski.

https://www.youtube.com/watch?v=3Yz20pfQo5o

- Ćwiczenia w przeliczaniu, wskazywanie największej liczby. (K. P. 4 s.3 z.1).
3. Śmingus -dyngus – rozmowa o tradycji oblewania się wodą.
- Opowiadanie historyjki obrazkowej. Ustalenie kolejności zdarzeń. (K. P.4 s.3 z. 2)
4. Prezentacja i nauka piosenki „Wieziemy tu kogucika”.

https://www.youtube.com/watch?v=TV1D0I8SWPo

1. Wieziemy tu kogucika,
    dajcie jajek do koszyka,
    dajcie, aby choć ze cztery
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   a do tego ze trzy sery
    dla kogucika!
�                           Kukuryku!
2. Do was tutaj wstępujemy,
   zdrowia szczęścia winszujemy,
   dajcie też, co macie dodać,
   zdrowia, szczęścia nie żałować
   dla kogucika!
                               Kukuryku!
3. Oj, zieleni  się, zieleni
    młoda trawka tuż przy ziemi,
    kukuryku, kukuryku
    już i pełno jest w koszyku 
    dla kogucika!
                               Kukuryku!

Zapoznanie dzieci z obrzędem ludowym „chodzenie z kogucikiem”.

W czasie świąt wielkanocnych na wsi znany był zwyczaj chodzenia z wystruganym drewnianym 
kogucikiem.
Chłopcy ustawiali go na małym wózku przystrojonym kolorowymi wstążkami i, śpiewając piosenkę,
wędrowali od chaty do chaty, prosząc o dary dla kogucika. Od wiejskich gospodyń dostawali
malowane jajka (pisanki), kiełbasę, ciasta i inne świąteczne przysmaki. Potem dzielili się nimi i zanosili
do swoich domów. W niektórych wsiach zwyczaj ten przetrwał do dziś.
4.” Kogucik” - zabawa ruchowa przy piosence.

II. Tradycje wielkanocne
1. Świeża zieleń.
Pokazujemy  dzieciom rośliny w doniczkach lub przedstawia zdjęcia: rzeżuchy, młodego jęczmienia,
pszenicy, gałązek forsycji. jeśli dysponujemy zielonymi roślinami, dekorujemy dom, aby
 zapanowała świąteczna atmosfera. �wieża zieleń symbolizuje odradzające się życie i wiosnę. �udzie 
ozdabiają swoje mieszkania świeżymi, wiosennymi kwiatami, układają wiosenne
kompozycje z roślin: gałązek forsycji, leszczyny, bazi. 
Na gałązkach często wieszają wielkanocne dekoracje:
pisanki, kurczaczki, kolorowe piórka.
-   Rysowanie  tulipana, utrwalenie cyfr w zakresie 10. (K. P. 4 s. 4 z. 1)
 - Dopełnianie brakującej liczby do wyznaczonej sumy liczb. (K.P. 4 s. 4 z. 2)
2. „Wielkanocne zajączki” – prezentacja i inscenizacja wiersza o tematyce wielkanocnej.

(K. P. 4 s. 4 z. 1)

K.P. 4 s. 4 z. 2)

piosenka



Siedzi zajączek na zielonej łące

Przychodzi jego sąsiad i noskiem swym wącha.

Nastawiają uszu pełni animuszu.
Chowają pisanki w trawie i w sasanki.
Niebieskie i czerwone.
Czy będą znalezione?

3. Czytamy dzieciom informację związaną z symbolem zajączka wielkanocnego.

W wielu kulturach, począwszy od starożytności, zając był symbolem odradzającej się przyrody, wiosny
i płodności. W ���� wieku skojarzono go z innym symbolem – jajkiem wielkanocnym. Do Polski 
„przywędrował”prawdopodobnie z Niemiec na początku �� wieku. Współcześnie jest raczej świątecznym
 rekwizytem.
W niektórych regionach Polski ( Śląsk, Pomorze) dorośli chowali w ogrodzie, domu lub obejściu
koszyczki z kolorowymi jajkami i słodyczami. W Niedzielę Wielkanocną dzieci wyruszały na poszukiwania
darów, które, jak wierzyły, przyniosły im wielkanocne zajączki.

4. Wielkanocny zajączek – praca plastyczna.
Dzieci malują rolkę wybranym przez siebie kolorem farby i pozostawiają do wyschnięcia. Na 
plastikowych łyżeczkach naklejają kwadracik taśmy dwustronnej, na taśmie naklejają bibułkę w kolorze 
zbliżonym do koloru rolki. Na wyschniętej rolce dzieci przyklejają oczy, nos (z kulek zrobionych z 
czarnej bibułki lub krepiny), flamastrem lub kredkami dorysowują zęby i wąsiki. Środek rolki wypełniają
 zgniecionym kawałkiem gazety i wkładają łyżki tak, aby gazeta je unieruchomiła, a nad rolką wystawały
„uszka z łyżek”.
Je li nie maj  pa stwo potrzebnych materiałów do zrobienia zaj czka, to mo na zrobi  z plastelin ś ą ń ą ż ć
lub innych materiałów według własnego pomysłu.


